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Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2015/2016 je na podlagi 3. člena Pravilnika o
nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 30/13) sprejela Državna komisija za vodenje
nacionalnega preverjanja znanja na 33. redni seji dne 14. 12. 2016.
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Navodila za lažje branje poročila
Ogled dokumentov PDF v načinu branja
Pri branju dokumenta lahko skrijete vse orodne vrstice in podokna za opravila ter tako povečate vidno območje
zaslona. Osnovni kontrolniki za branje, na primer krmarjenje po strani in povečava, se prikažejo v delno prosojni
orodni vrstici na dnu okna. Način branja odprete tako, da izberete Pogled > Način branja ali pa kliknete gumb
Način branja v zgornjem desnem kotu orodne vrstice. Če želite delovno področje preklopiti nazaj v prejšnji
pogled, še enkrat izberite Pogled > Način branja. Kliknete lahko tudi gumb Zapri v plavajoči orodni vrstici.

Premikanje po straneh dokumenta
V dokumentu PDF se lahko na več načinov premikate z ene strani na drugo. Veliko uporabnikov za to uporablja
gumbe orodne vrstice Krmarjenje po strani, lahko pa uporabite tudi puščične tipke, drsni trak ali katerega od
drugih načinov za premikanje naprej in nazaj v dokumentu PDF z več stranmi.
Orodna vrstica Krmarjenje po strani se privzeto odpre. V privzeti orodni vrstici so prikazana pogosto uporabljena
orodja: Pokaži naslednjo stran
, Pokaži prejšnjo stran
in Številka strani. Orodno vrstico Krmarjenje po strani
lahko, tako kot druge orodne vrstice, skrijete in znova odprete v meniju Pogled, možnost Orodne vrstice. Če želite
dodati orodja v orodno vrstico Krmarjenje po strani, jo kliknite z desno miškino tipko. Izberite posamezno orodje,
možnost Pokaži vsa orodja ali Več orodij, nato pa v pogovornem oknu izberite ali prekličite izbor posameznega
orodja.
Premikanje po dokumentu PDF
Naredite nekaj od tega:
−

Kliknite gumb Prejšnja stran

−

Izberite Pogled > Krmarjenje po strani > [mesto].

−

Izberite Pogled > Krmarjenje po strani > Stran, v pogovorno okno Pojdi na stran vnesite številko strani in
kliknite V redu.

−

Pritisnite tipko Stran gor in Stran dol na tipkovnici.

ali gumb Naslednja stran

v orodni vrstici.

Preskok na določeno stran
Naredite nekaj od tega:
− Pri prikazu ene ali dveh strani vlecite navpični drsni trak, dokler se stran ne pojavi v majhnem pojavnem
prikazu.
−

Vnesite številko strani, s katero želite zamenjati trenutno prikazano številko v orodni vrstici Krmarjenje po
strani, in pritisnite Enter.

Sledenje preteklim ogledom
Sledenje preteklim ogledom vam omogoča, da najdete strani dokumenta PDF, ki ste jih prej gledali. Razlikovati je
treba med prejšnjo in naslednjo stranjo ter prejšnjim in naslednjim pogledom. Kadar gre za strani, se pojma
prejšnja in naslednja nanašata na sosednji strani, pred trenutno aktivno stranjo in za njo. Kadar gre za poglede, se
prejšnji in naslednji nanašata na zgodovino ogledov. Če na primer preskakujete naprej in nazaj v dokumentu,
zgodovina ogledov sledi tem korakom in vam ogledane strani pokaže v nasprotnem vrstnem redu.
1.

Izberite Pogled > Krmarjenje po strani > Prejšnji pogled.

2.

Če želite videti nadaljnji del zgodovine premikov po dokumentu, storite nekaj od tega:

−

Ponovite prvi korak.

−

Izberite Pogled > Krmarjenje po strani > Naslednji pogled.

Opomba: Gumba Prejšnji pogled
in Naslednji pogled
lahko dodate na območje orodne vrstice, in sicer
tako, da z desno miškino tipko kliknete orodno vrstico Krmarjenje po strani in izberete gumba v kontekstnem
meniju, ali tako, da izberete možnost Pokaži vsa orodja.

Krmarjenje s povezavami
Povezave omogočajo preskok na druga mesta v trenutnem dokumentu, v druge dokumente PDF ali na spletna
mesta. Besedilo povezav v dokumentu, razen v kazalih, je rdeče barve.
Legenda gumbov

Pokaži naslednjo stran

Prejšnji pogled

Pokaži prejšnjo stran

Naslednji pogled

Krajšave
NPZ – nacionalno preverjanje znanja
DK NPZ – Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli
PK – predmetna komisija za pripravo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli
Ric – Državni izpitni center
ZRSŠ – Zavod RS za šolstvo
NIS – nižji izobrazbeni standard
IT – indeks težavnosti
ID – indeks diskriminativnosti
PGO – pomočnik glavnega ocenjevalca

PREDGOVOR
Letno poročilo o izvedbi NPZ v šolskem letu 2015/16 so pripravili predsednik in člani Državne komisije za vodenje
NPZ, predsedniki in člani predmetnih komisij ter sodelavci Državnega izpitnega centra.
Izvedba NPZ je v šolskem letu 2015/2016 potekala skladno z zakonodajo. Pri izvedbi ni bilo zapletov.
Tudi v letošnjem šolskem letu so obvezno opravljali preverjanja znanja učenci 6. in 9. razreda. Vrednotenje je, tako
kot lani, za oba razreda potekalo elektronsko. Pri e-vrednotenju so sodelovali učitelji razrednega pouka, ki učijo v
drugem triletju, in predmetni učitelji. Tudi letos je e-vrednotenje potekalo brez zapletov; učitelji, ki so sodelovali
pri e-vrednotenju, so prejeli podrobno informacijo o kakovosti svojega vrednotenja, za vrednotenje pa so prejeli
plačilo.
Letno poročilo bo izdano v elektronski obliki in tako dostopno širši javnosti. Če bralca zanima in želi o
posameznem področju izvedeti več, če si želi ogledati tudi naloge in druge podatke, o katerih govori analiza
posameznih predmetnih področij, lahko uporabi spletno povezavo.
Uvodnemu poglavju, v katerem je predstavljena zakonska podlaga za izvedbo NPZ, sledijo podrobna poročila o
delu Državne komisije in vseh predmetnih komisij.
Poročila o delu predmetnih komisij vsebujejo podatke o številu in tematiki sej, gradivu, ki so ga komisije pripravile
in obravnavale, sodelovanju z učitelji in izobraževanju za člane predmetne komisije. V aprilu l. 2016 so bili
organizirani seminarji za učitelje na temo vrednotenja pisnih izdelkov in izobraževanje pomočnikov glavnega
ocenjevalca.
Tretje poglavje vsebuje podatke o vzorčenju, tehnični pripravi gradiva in izvedbi preverjanja znanja na šolah.
Posebna pozornost je namenjena učencem s posebnimi potrebami, predvsem pregledu postopkov in
vrednotenju rezultatov.
Učenci, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, so tudi letos NPZ opravljali
prostovoljno, tako v šestem kot tudi v devetem razredu.
V tretjem poglavju so opisani tudi postopki dostave in zbiranja gradiva po šolah, moderacija, priprava in izvedba
vrednotenja preizkusov znanja ter število in vrsta poizvedb po končanem vrednotenju. Učenec lahko dostopa do
(svojega) ovrednotenega preizkusa znanja s kateregakoli računalnika z dostopom do svetovnega spleta. Tako je
omogočen vpogled tudi staršem. V šolskem letu 2015/16 je izobraževanje za e-vrednotenje potekalo na šolah.
Izvedli so ga pomočniki za e-vrednotenje.
Četrto poglavje vsebuje statistične analize dosežkov in interpretacije dosežkov NPZ pri posameznih predmetih.
Podrobne analize, ki so jih pripravile predmetne komisije, so poglobljene in strokovne in bodo zagotovo v veliko
pomoč tako učiteljem na šolah, ki poučujejo posamezne predmete, kot tudi članom komisij kot smernice za delo.
Predstavljeni so osnovni statistični podatki o preizkusih NPZ ter analize in ugotovitve predmetnih komisij o
dosežkih na preizkusu.
Predstavljeni so grafični prikazi dosežkov NPZ, opravljena je natančna primerjava porazdelitev dosežkov učenk in
učencev po spolu, po šolah in po regijah. Analizam so dodane tudi specifikacijske tabele in analiza dosežkov po
postavkah v specifikacijski tabeli. Na koncu analize so v sklepnih ugotovitvah zbrane bistvene informacije in
poudarki ter napotki za delo učiteljev v razredu. Prek spletne povezave lahko bralci dostopajo tudi do ostalih
gradiv, ki so vezana na posamezna poglavja.
Minister je septembra l. 2015 določil štiri predmete, iz katerih so devetošolci preverjali svoje znanje, in šole, na
katerih se preverja izbrani predmet. Učenci 9. razreda so preverjali znanje iz angleščine, fizike, zgodovine in likovne
umetnosti. Posamezni predmeti so bili enakomerno porazdeljeni po regijah.
Zunanje preverjanja znanja ostaja formativno, usmerjeno v vlogo prepoznavanja učnih potreb posameznih
učencev in poglobljene povratne informacije o doseženem znanju učencev, kar učiteljem omogoča prilagajanje
metod in oblik dela. V analizah dosežkov so tudi priporočila in smernice za delo učiteljev v razredu v smeri
trajnega znanja in za izboljšanje kakovosti pouka. Tudi letos je Državni izpitni center na šole v juniju posredoval
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zbirnik podatkov o dosežkih NPZ za posamezno šolo v Excelu, kar je omogočilo šoli neposredno uporabo teh
podatkov. Šole so prejele tudi podrobne podatke o posamezni nalogi s področja taksonomije, kar je še pred
začetkom novega šolskega leta omogočilo pripravo podrobne analize in strategij dela za novo šolsko leto.
Prav tako so šole za vsakega učenca prejele tudi povratno informacijo o uspehu učenca pri reševanju preizkusa
glede na dosežke na šoli in v državi. Za vse učence so bili dosežki na vpogled učencem in njihovim staršem prek
spleta. E-vrednotenje omogoča tudi analizo vrednotenja učiteljev, letos so bili s kakovostjo vrednotenja učiteljev
seznanjeni tudi ravnatelji. V letno poročilo šole so ravnatelji vključili tudi analizo vrednotenja učiteljev na šoli.
Peto poglavje vsebuje analizo anketnega vprašalnika o izvedbi NPZ za ravnatelje osnovnih šol in analizo
anketnega vprašalnika o e-vrednotenju za učitelje ocenjevalca pri NPZ.
Ponovno velja opozoriti na e-banko nalog, ki omogoča učiteljem sestavljanje preizkusov znanja iz nalog, ki so bile
že uporabljene pri NPZ.
Iskreno se zahvaljujem vsem članom uredniškega odbora, avtorjem prispevkov in tehnični urednici za sodelovanje
pri oblikovanju letošnjega poročila.
mag. Majda Vehovec, urednica

PREDGOVOR
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1 UVOD
1.1 Zakonska podlaga za izvedbo nacionalnega preverjanja
znanja v osnovni šoli
Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli je izvedeno na podlagi navedenih zakona ter podzakonskih in drugih
aktov:
−

Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo,102/07, 107/10, 87/11,
40/12-ZUJF in 63/13),

−

Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 30/13),

−

Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12) - Podrobnejša navodila o
šolskem koledarju za šolsko leto 2015/2016 – 2. del (Podrobnejša navodila o datumih izvedbe
nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli ter izdaje obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem
preverjanju znanja za učence 6. razreda in 9. razreda osnovne šole),

−

Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12 in 51/13),

−

Izhodišč nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, objavljenih na spletni strani Državnega
izpitnega centra,

−

Navodil za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli za šolsko leto 2015/2016, objavljenih na
spletni strani http://www.ric.si.

Na podlagi Podrobnejših navodil o šolskem koledarju za šolsko leto 2015/2016 – 2. del je Državni izpitni center
pripravil Koledar nacionalnega preverjanja znanja za šolsko leto 2015/2016.
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2 POROČILA
2.1 Poročilo o delu Državne komisije v šolskem letu 2015/2016
Državna komisija za vodenje NPZ v osnovni šoli (v nadaljevanju DK) je v šolskem letu 2015/2016 izvedla enajst sej
(deset rednih in eno korespondenčno sejo). DK je vse študijsko leto delovala v enaki sestavi: predsednik dr. Janez
Vogrinc in člani dr. Mojca Štraus, namestnica predsednika, dr. Anton Polšak, mag. Gregor Mohorčič, Marija Mojca
Maleš, dr. Andrejka Slavec Gornik, mag. Majda Vehovec in Bojana Morato. Na vseh sejah so bili člani DK s strani
predstavnikov ZRSŠ in Rica redno seznanjeni z informacijami o poteku priprav na izvedbo NPZ v 6. in 9. razredu
osnovne šole.
Na septembrski seji so člani DK analizirali podatke, pridobljene z vprašalnikom, ki so ga izpolnjevali ravnatelji in
učitelji, ki so vrednotili NPZ v šolskem letu 2014/2015. Stališča ravnateljev do NPZ odražajo v glavnem pozitivno
mnenje. Najpogostejše (pribl. 90 %) je strinjanje s trditvijo, da bi moral imeti dosežek NPZ večjo veljavo. Člani DK
so se ukvarjali z uspešnostjo vrednotenja NPZ in se pogovorili o poročilih NPZ v letu 2014/2015, ki so jih pripravile
predmetne komisije.
Na drugi seji v šolskem letu 2015/16 so člani DK obravnavali Letno poročilo o NPZ za šolsko leto 2014/2015 in
Navodila za izvedbo NPZ v osnovni šoli za šolsko leto 2015/2016. Analizirali so kakovost vrednotenja učiteljev. V zvezi s
tem je DK podprla nekaj predlogov operativnih sprememb, s ciljem izboljšanja kakovosti vrednotenja. V tem času
je resorno ministrstvo začelo tudi širšo razpravo (prek foruma) o morebitnih spremembah modela NPZ v osnovni
šoli in na to temo oblikovalo delovno skupino. Na sestanek delovne skupine sta bila povabljena tudi predsednik
DK dr. Janez Vogrinc in direktor Rica dr. Darko Zupanc.
21. 10. 2015 je bila v prostorih Rica organizirana Okrogla miza o odprtih vprašanjih pri NPZ za učence s posebnimi
potrebami, ki so se je poleg članov DK, predsednikov predmetnih komisij, zaposlenih, ki se na Ricu ukvarjajo z NPZ,
udeležili tudi državna sekretarka resornega ministrstva dr. Andreja Barle Lakota in različni strokovnjaki s področja
posebnih potreb (srečanja se je udeležilo 35 sogovornikov iz različnih šol, zavodov in inštitucij).
Na novembrski seji je prvič v tem šolskem letu potekalo žrebanje kompletov preizkusov znanja, ponovno je bilo
obravnavano Letno poročilo o NPZ za šolsko leto 2014/2015. Predsednik DK je poročal o strokovnem srečanju
ravnateljev v Portorožu, kjer je v svojem predavanju pojasnjeval dosežke učencev na NPZ v preteklem šolskem
letu, opozoril na obstoječe analize, ki jih dosežki NPZ omogočajo, banko nalog ipd.
Na decembrski seji je predsednik DK poročal o nadaljevanju razprave na šolskem ministrstvu o temeljnih
izhodiščih in določilih NPZ ter morebitnih spremembah sedanjih izhodišč. Opravljen je bil žreb kompletov
preizkusov znanja.
Na januarski seji so člani DK razpravljali o poteku priprave gradiva za letošnji NPZ in prijavah učiteljev na
vrednotenje v šolskem letu 2015/2016. Po naknadnem pozivu je bilo število prijavljenih učiteljev podobno
njihovemu številu s prejšnjih let in zadostuje za nemoteno izvedbo vrednotenja. Na seji je bil ponovno opravljen
žreb preizkusov.
Na februarski seji sta bili prisotni državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota in dr. Stanka Lunder Verlič iz MIZŠ, in
sicer z namenom predstavitve dveh modelov NPZ, ki naj bi bila pozneje predmet obravnave v krogu širše
strokovne javnosti oz. več deležnikov. Letno poročilo o NPZ za preteklo šolsko leto je bilo ta mesec obravnavano
na seji Komisije za OŠ in seji Komisije za otroke s posebnimi potrebami ter nato še na seji SSSI. Člani SSSI so ga
ocenili kot pregleden in dobro pripravljen dokument.
Na marčevski seji je DK razpravljala o izobraževanju učiteljev za vrednotenje preizkusov znanja, ki bodo izvedena
pri predmetih slovenščina in angleščina in jih bodo vsebinsko vodili člani predmetnih komisij za omenjena
predmeta. Prijavilo se je 254 učiteljev za slovenščino ter 54 učiteljev za angleščino, zlasti iz vrst tistih, ki poučujejo
na razredni stopnji. V nasprotju z izvedbami prejšnjih let je bil tokrat interes za usposabljanje večji, kar gre lahko
pripisati tudi dejstvu, da sedaj tovrstno obveščanje poteka neposredno med Ricem in učitelji popravljavci in ne
več le prek ravnatelja. Člani DK so bili seznanjeni z zbornikom, ki ga pripravlja PK za domovinsko in državljansko
kulturo ter etiko in v katerem bodo navedene najpomembnejše ugotovitve analiz dosežkov na NPZ iz tega
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predmeta v letu 2015. DK je sprejela odločitev o predlogu seznama predmetov za določitev tretjega predmeta na
NPZ, ki ga bodo opravljali učenci 9. razreda v prihodnjem šolskem letu, in potrdila vsebinsko zasnovo anketnega
vprašalnika za ravnatelje ter anketnega vprašalnika za učitelje za leto 2016.
Na aprilski seji je DK obravnavala izhodišča NPZ v OŠ ter napotke za pripravo preizkusov znanja v OŠ in začela
pogovore o morebitnih spremembah strukture letnega poročila za šolsko leto 2015/16.
Na majski seji so bili člani DK seznanjeni s potekom letošnjega NPZ, z napakami, ki so se pojavile v preizkusih, in s
predlaganimi rešitvami predmetnih komisij. DK je PK za matematiko zaprosila za uradno poročilo o nastali napaki
v preizkusu znanja za 6. razred. Imenovan je bil uredniški odbor Letnega poročila o NPZ za šolsko leto 2015/2016.
V mesecu juniju je bila sklicana razširjena seja DK, ki je bila namenjena razpravi o morebitnih spremembah NPZ. Na
sejo so bili povabljeni tudi državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota, strokovna sodelavka ministrstva dr. Stanka
Lunder Verlič, direktor Rica, predsedniki predmetnih komisij in strokovne sodelavke Rica. Pred začetkom razširjene
seje so bili člani DK seznanjeni s potekom NPZ v šolskem letu 2015/2016 in težavami učiteljev zlasti tretjih
predmetov, ki so se pokazale pri e-vrednotenju. Državna sekretarka je na razširjeni seji poročala o aktivnostih, ki jih
je resorno ministrstvo izvedlo v tekočem šolskem letu o morebitnih spremembah obstoječega modela NPZ, in
predstavila dva modela NPZ: enega, ki naj bi ohranil dosedanjo, tj. formativno vlogo NPZ, in drugega, ki
predvideva upoštevanje dosežka NPZ kot ene od ocen v redovalnici. Ob tem je poudarila, da je osnovna naloga, ki
so jo prevzeli na resornem ministrstvu v zvezi s to problematiko, osmislitev NPZ ter njegova ohranitev znotraj
modela kakovosti, saj je nesporno pomemben element evalvacije šolskega sistema. Predsedniki in predsednice
predmetnih komisij, ki so se priglasili k besedi, so izrazili pripombe, pobude in mnenja o predlaganih
spremembah, ki so se pretežno nanašale na ohranitev nekaterih elementov obstoječega sistema (npr. NPZ iz vseh
predmetov, tudi t. i. tretjih predmetov, e-vrednotenje, strinjali pa so se z vpeljavo NPZ ob koncu 3. razreda in
pozdravili zavezo resornega ministrstva, da se NPZ obvezno vključi v sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
na državni in na šolski ravni).
Delo DK je v šolskem letu 2015/2016 potekalo nemoteno, vse tekoče obveznosti, ki so potrebne za kakovostno
izvajanje NPZ, so bile pravočasno opravljene, za kar gre največja zasluga predsednikom in članom predmetnih
komisij ter strokovno korektni pomoči zaposlenih na Ricu.
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2.2 Poročilo o delu predmetnih komisij
Osnovna naloga predmetnih komisij (v nadaljevanju PK), opredeljena v Pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja
v osnovni šoli, je priprava in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja, poleg te pa njeni člani pripravljajo še
vrsto drugih gradiv (npr. gradivo za spletne strani Državnega izpitnega centra, gradivo za sklice študijskih skupin,
predstavitve za izobraževanje učiteljev o NPZ, prispevke za letno poročilo, strukture za e-banko nalog), sodelujejo
na izobraževanjih učiteljev in pomočnikov glavnih ocenjevalcev, udeležujejo pa se tudi različnih usposabljanj na
temo preverjanja in ocenjevanja znanja.
Število članov v komisiji je od komisije do komisije različno, odvisno je od števila preverjanj pri nekem predmetu.
Tako PK za slovenščino, italijanščino, madžarščino, angleščino, nemščino in matematiko pripravljajo gradivo za
NPZ v 6. razredu in NPZ v 9. razredu; PK za geografijo, zgodovino in glasbeno umetnost poleg gradiva za NPZ v 9.
razredu tudi preizkuse znanja z nacionalnimi vsebinami; PK za fiziko, kemijo, biologijo, tehniko in tehnologijo,
domovinsko in državljansko kulturo in etiko, likovno umetnost in šport pripravljajo gradivo za NPZ samo v 9.
razredu, PK za nižji izobrazbeni standard pa pripravlja gradivo za pet predmetov za NPZ v 9. razredu in štiri
predmete v 6. razredu. Predmetno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj trije člani, od katerih sta vsaj dva
učitelja in en svetovalec Zavoda RS za šolstvo. Predsednik PK sklicuje in vodi seje, odgovoren je za usklajeno
delovanje komisije, strokovnost pripravljenega gradiva, pravočasno oddajo gradiva za NPZ in za varovanje tajnosti.
Predmetna komisija, katere predmet se v tekočem šolskem letu preverja na NPZ, izmed svojih članov predlaga
glavnega ocenjevalca; tega ob soglasju predsednika PK za eno leto imenuje direktor Rica. Glavni ocenjevalec je
praviloma predmetni učitelj v osnovni šoli, k njegovim poglavitnim nalogam pa sodijo: 1) skupaj z višjim
svetovalcem Rica in PK organizira in izvede izobraževanje pomočnikov glavnega ocenjevalca, 2) vodi moderacijo
in poskrbi za vnos dopolnil v navodila za vrednotenje, 3) vodi postopek standardizacije (v sodelovanju s PK izbere,
ovrednoti in potrdi preizkuse znanja za vajo, standardizacijo in kontrolo), 4) spremlja in nadzira ter analizira
kakovost vrednotenja, 5) sodeluje v postopku poizvedb.

2.2.1 Predmetna komisija za slovenščino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/16 je imela PK 31 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

dogovor o razporeditvi in poteku dela PK,
priprava delovnega načrta za tekoče šolsko leto,
izbor besedil,
pregled in priprava nalog za 6. in 9. razred,
priprava preizkusov znanja, navodil za vrednotenje in specifikacijskih tabel za 6. in 9. razred,
sodelovanje na izobraževanju za učitelje (z delavnicami o vrednotenju nalog po smislu),
izobraževanje s področja statistike,
izbira in usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca za e-vrednotenje,
moderacija navodil za vrednotenje in izbira preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo pri
e-vrednotenju (9. razred),
moderacija navodil za vrednotenje in izbira preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo pri
e-vrednotenju (6. razred),
priprava opisov dosežkov za 6. in 9. razred,
analiza kontrolnega vrednotenja 2016 in priprava povratne informacije za učitelje,
priprava prispevka za letno poročilo,
priprava Informacij o preizkusu znanja iz slovenščine za 6. in 9. razred za leto 2017,
pregled rezultatov in interpretacije.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−
−
−

gradivo za NPZ iz slovenščine za 6. razred,
gradivo za NPZ iz slovenščine za 9. razred,
gradivo za izobraževanje za učitelje,
opisi dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ iz slovenščine,
opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ iz slovenščine,
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−
−
−
−

povratna informacija učiteljem o vrednotenju NPZ 2016 iz slovenščine v 6. in 9. razredu,
prispevek za letno poročilo,
Informacije o preizkusu znanja iz slovenščine za 6. razred za leto 2017,
Informacije o preizkusu znanja iz slovenščine za 9. razred za leto 2017.

Sodelovanje z učitelji:
−
−
−
−

na izobraževalnem seminarju za razredne učitelje (6. in 9. aprila 2016),
na izobraževanju za pomočnike glavnega ocenjevalca (april 2016) – vodila ga je Ana Radović,
na moderaciji navodil za vrednotenje (maj 2016) – vodili sta jo Milena Čuden (9. razred) in Snežana Gustinčič
(6. razred),
odgovor na mnenje o nalogah v preizkusu za 9. razred 2015 v Šolskih razgledih (objavljeno 6. 5., 20. 5. in 3. 6.
2016, avtorica Ina Ferbežar).

Izobraževanje članov PK:
Vsi člani komisije so se udeležili izobraževanja o statistiki (16. 3. 2016).

2.2.2 Predmetna komisija za italijanščino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/16 je PK imela 9 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−

dogovor o razporeditvi in poteku dela predmetne komisije (italijanščina kot prvi jezik) in podkomisije
(italijanščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre),
interno usposabljanje za pripravo nalog,
opredelitev in usklajevanje nalog po rokovniku,
izvedba nalog glede na rokovnik (priprava preizkusov znanja, korekture, moderacija, letno poročilo),
e-vrednotenje.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−
−
−
−

gradivo za NPZ iz italijanščine v 6. razredu,
gradivo za NPZ iz italijanščine v 9. razredu,
informacije o preizkusu znanja iz italijanščine v 6. razredu,
informacije o preizkusu znanja iz italijanščine v 9. razredu,
zgledi nalog po sodobnih pristopih (interno izobraževanje),
prispevek za letno poročilo (analiza dosežkov učencev 6. in 9. razreda na NPZ 2016 iz italijanščine).

Sodelovanje z učitelji:
−
−

na študijskih srečanjih (pedagoški svetovalec za šole z italijanskim učnim jezikom),
na usposabljanjih, moderacijah in izvajanju e-vrednotenja.

Izobraževanje članov PK:
Člani komisije so se izobraževali v okviru:
−
−
−
−

18

rednih sej PK za italijanščino (usposabljanje je vodil predsednik komisije dr. Sergio Crasnich),
e-vrednotenja za 9.razred: OŠ P.P Vergerio Koper-Capodistria, 10. maj 2016,
e-vrednotenja za 6.razred: OŠ P.P Vergerio Koper-Capodistria, 12. maj 2016,
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2015/16 v Sloveniji in Italiji (program sodelovanja
med vladama Republike Slovenije in Republike Italije: oktober, julij 2016).
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2.2.3 Predmetna komisija za madžarščino
Število sej in obravnavana tematika na sejah
V šolskem letu 2015/2016 je predmetna komisija za madžarščino imela 18 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−

evalvacija dela v šolskem letu 2014/2015,
priprava delovnega načrta za tekoče šolsko leto,
izbor besedil za posamezne preizkuse znanja,
priprava nalog, oblikovanje navodil za vrednotenje ter mrežnega diagrama za preizkuse znanja za 6. in 9.
razred,
moderacija navodil za vrednotenje v 6. in 9. razredu,
reševanje poizvedb,
analiza ovrednotenih preizkusov znanja.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−

gradivo za NPZ iz madžarščine v 6. razredu,
gradivo za NPZ iz madžarščine v 9. razredu,
prispevek za letno poročilo 2016.

Sodelovanje z učitelji:
Z učitelji smo sodelovali v okviru študijske skupine in v drugih oblikah (osebni stiki z učiteljicami).

2.2.4 Predmetna komisija za angleščino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/16 je PK imela 34 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

priprava delovnega načrta za šolsko leto 2015/16,
kontinuirano spremljanje in urejanje e-banke nalog,
pregled in priprava testnih nalog za 6. in za 9. razred,
priprava slušnih besedil, posnetkov, navodil za vrednotenje in specifikacijskih tabel za preizkuse znanja v 6. in
9. razredu,
priprava prenovljene lestvice z merili in opisniki za vrednotenje pisnega sporočanja za 6. razred,
priprava na izvedbo izobraževanja za učitelje razrednega pouka, ki poučujejo angleščino,
usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca za e-vrednotenje,
sodelovanje pri izvedbi e-vrednotenja za 6. in 9. razred,
moderacija navodil za vrednotenje in izbira preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo pri e-vrednotenju
za 6. in 9. razred,
analiza kontrolnega vrednotenja 2016 in priprava povratne informacije za učitelje,
podroben pregled rezultatov dosežkov učencev v 6. in 9. razredu,
priprava opisov dosežkov za 6. in 9. razred,
priprava povratne informacije o vrednotenju kontrolnih preizkusov za 6. in 9. razred,
priprava poročila o e-vrednotenju in poizvedbah za 6. in 9. razred,
priprava prispevka za letno poročilo,
pregled in potrditev strukture preizkusa znanja iz angleščine.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−

gradivo za NPZ iz angleščine v 6. razredu,
gradivo za NPZ iz angleščine v 9. razredu,
informacija o preizkusu znanja iz angleščine v 6. razredu,
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−
−
−
−
−
−
−

informacija o preizkusu znanja iz angleščine v 9. razredu,
opisi dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ iz angleščine,
opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ iz angleščine,
gradivo za izobraževanje učiteljev razrednega pouka za vrednotenje pisnih izdelkov NPZ,
prenovljena ocenjevalna lestvica za ocenjevanje pisnega sporočanja iz angleščine v 6. razredu,
povratna informacija o vrednotenju kontrolnih preizkusov za 6. in 9. razred,
prispevek za letno poročilo 2016.

Sodelovanje z učitelji:
Izobraževanje učiteljev angleščine za vrednotenje pisnih izdelkov na NPZ je potekalo 8. aprila 2016. Posamezne
teme izobraževanja so obsegale te vsebine:
−

Kaj vemo o pisanju v angleščini kot tujem jeziku pri mlajših učencih? (dr. Karmen Pižorn) in

−

Interpretacija kriterijev pri preverjanju pisne zmožnosti (dr. Gašper Ilc).

Delavnici:
−

Razvijanje procesnega pisanja (Nevenka Jesenik, mag. Barbara Lesničar) in

−

Vrednotenje pisnih sestavkov pri NPZ iz angleščine (Mojca Jerala Bedenk, Darinka Šaubah Kovič).

Sodelovanje z učitelji je potekalo tudi v okviru moderacije in e-vrednotenja.
Izobraževanje članov PK:
Članice PK za angleščino so se izobraževale na temo usklajevanja izpitov s Skupnim evropskim jezikovnim
okvirjem (SEJO), ki ga je organiziral Državni izpitni center v sodelovanju z ECML (Evropski center za moderne
jezike). Izobraževanje je potekalo 29. in 30. 1. 2016. Naslov seminarja: Sestava veljavnih jezikovnih testov in izpitov na
podlagi SEJO. Izvajalca: Gábor Szabó in José Noijons.
Članice PK za angleščino so se izobraževale v okviru evropskega Erasmus+ projekta DysTEFL2, ki ga vodi UL,
Pedagoška fakulteta. Izobraževanje je bilo s področja poučevanja in preverjanja ter ocenjevanja znanja in
jezikovnih zmožnosti pri angleščini kot tujem jeziku pri učencih z disleksijo in drugimi učnimi težavami, npr.
motnje pozornosti, hiperaktivnost, Aspergerjev sindrom ipd. Tjaša Milijaš in Marjana Pogačnik Medved sta se
udeležili 5-dnevnega izobraževanja v Grčiji v mestu Tesaloniki, Darinka Šaubah Kovič in Helena Žnidaršič Seme pa
na Poljskem v kraju Lodz. Karmen Pižorn je kot vodja projekta DysTEFL2 vodila 5-dnevni seminar za učitelje
angleščine iz treh evropskih držav v mesecu maju v Ljubljani. Nato je imela delavnico na temo ocenjevanja znanja
in jezikovnih zmožnosti še v Lodzu na Poljskem. Pridobitve izobraževanja se kažejo v tem, da imajo članice PK TJA
sedaj ustrezno znanje za ugotavljanje ustreznosti posameznih prilagoditev testnih nalog in drugih okoliščin za
učence s posebnimi potrebami. V šolskem letu 2016/17 bodo preučile celoten potek NPZ iz angleščine v 6. in 9.
razredu in oblikovale morebitne nove predloge za izboljšanje preizkusa znanja. Karmen Pižorn sodeluje tudi v večji
mednarodni raziskavi, skupaj z Univerzo iz Lancastra, Velika Britanija, ki ugotavlja, kako vpliva slušni vnos pri
bralnem razumevanju na dosežke znanja iz branja angleških besedil pri učencih z disleksijo. Rezultati bodo
predvidoma objavljeni v pomembni mednarodni reviji s področja ocenjevanja jezikovnega znanja v letu 2017.
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2.2.5 Predmetna komisija za nemščino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/2016 je imela PK za nemščino 33 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

priprava delovnega načrta za tekoče šolsko leto,
pregled in priprava nalog za 6. in 9. razred,
priprava slušnih posnetkov, navodil za vrednotenje in specifikacijskih tabel za preizkuse znanja v 6. in 9.
razredu,
izbira in usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca za e-vrednotenje,
moderacija navodil za vrednotenje in izbira preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo pri
e-vrednotenju (6. in 9. razred),
priprava opisov dosežkov za 6. in 9. razred,
priprava prispevka za letno poročilo,
pregled in potrditev strukture preizkusa znanja iz nemščine (6. in 9. razred),
analiza kontrolnega vrednotenja 2016 in priprava povratne informacije za učitelje.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−
−
−
−
−
−

gradivo za NPZ iz nemščine za 6. razred,
gradivo za NPZ iz nemščine za 9. razred,
informacije o preizkusu znanja iz nemščine za 6. razred,
informacije o preizkusu znanja iz nemščine za 9. razred,
opisi dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ iz nemščine,
opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ iz nemščine,
povratna informacija učiteljem o vrednotenju NPZ 2016 iz nemščine v 6. in 9. razredu,
prispevek za letno poročilo 2015/2016.

Sodelovanje z učiteljicami in učitelji:
−

na moderaciji navodil za vrednotenje (maj 2016).

Izobraževanje članic PK:
Članice so se izobraževale v okviru svojih šol oz. inštitucij.
V okviru redne seje je bilo izvedeno interno izobraževanje na temo interpretacije statističnih podatkov in analiz.
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2.2.6 Predmetna komisija za matematiko
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/16 je imela PK za matematiko 35 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v letnem poročilu 2014/15,
dogovor o razporeditvi in o poteku dela PK v skladu s prejetim Rokovnikom dela za PK,
izbor glavnega ocenjevalca,
pregled gradiva za NPZ iz obstoječe baze oddanih preizkusov znanja,
priprava nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in specifikacijskimi tabelami za 6. in 9. razred,
pregled popravkov pregledovalca preizkusov znanja in lektorskih popravkov ter vnos sprememb v preizkuse
znanja za 6. in 9. razred,
izbira in usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca za e-vrednotenje,
moderacija navodil za vrednotenje za 6. in 9. razred,
izbor preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo vrednotenja za 6. in 9. razred,
strokovno vodenje skupine učiteljev, ki e-vrednotijo v 6. in 9. razredu,
nadzor in zagotavljanje kakovosti vrednotenja v 6. in 9. razredu,
analiza napak pri vrednotenju in poizvedb v 6. in 9. razredu,
pregled dosežkov učencev pri NPZ v 6. in 9. razredu,
oblikovanje opisov dosežkov učencev pri NPZ v 6. in 9. razredu,
priprava dodatne razlage k povratni informaciji ocenjevalcem v 6. in 9. razredu,
priprava prispevkov za letno poročilo 2015/16,
potrditev strukture preizkusa za 6. in 9. razred za šolsko leto 2016/2017,
informacija o vsebinah in ciljih predmeta v 6. in 9. razredu, ki se ne bodo preverjali z nacionalnim NPZ v
šolskem letu 2016/2017.

Komisija je delala v dveh podskupinah (za 6. in za 9. razred).
Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−
−
−

gradivo za NPZ v 6. in 9. razredu,
gradivo za usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca,
opisi dosežkov učencev 6. in 9. razreda pri NPZ in pripadajoče specifikacijske tabele,
dodatna razlaga k povratni informaciji ocenjevalcem v 6. in 9. razredu,
prispevki za letno poročilo 2015/16 (poročilo o delu PK za matematiko in analiza dosežkov pri NPZ iz
matematike v 6. in 9. razredu).

Sodelovanje z učitelji:
−
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2.2.7 Predmetna komisija za biologijo
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/16 je imela PK za biologijo 15 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v letnem poročilu 2014/15,
dogovor o razporeditvi in poteku dela PK v skladu s prejetim Rokovnikom dela za PK,
pregled gradiva za NPZ iz obstoječe baze oddanih preizkusov znanja in vnos sprememb,
priprava nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in specifikacijskimi tabelami,
priprava prispevkov za letno poročilo 2015/16,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2016/2017.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−

gradivo za NPZ,
prispevki za letno poročilo 2015/16 (poročilo o delu PK).

2.2.8 Predmetna komisija za kemijo
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/16 je imela PK 13 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v letnem poročilu 2014/15,
dogovor o razporeditvi in poteku dela PK v skladu s prejetim Rokovnikom dela za PK,
pregled gradiva za NPZ iz obstoječe baze oddanih preizkusov znanja,
priprava nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in specifikacijskimi tabelami,
priprava prispevkov za letno poročilo 2015/16,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2016/2017.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−

gradivo za NPZ,
prispevki za letno poročilo 2015/16 (poročilo o delu PK).
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2.2.9 Predmetna komisija za fiziko
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/16 je imela PK za fiziko 18 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v letnem poročilu 2014/15,
dogovor o razporeditvi in poteku dela PK v skladu s prejetim Rokovnikom dela za PK,
izbor glavnega ocenjevalca,
pregled gradiva za NPZ iz obstoječe baze oddanih preizkusov znanja,
priprava nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in specifikacijskimi tabelami,
pregled popravkov pregledovalca preizkusov znanja in lektorskih popravkov ter vnos sprememb,
izbira in usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca za e-vrednotenje,
moderacija navodil za vrednotenje,
izbor preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo vrednotenja,
strokovno vodenje skupine učiteljev, ki e-vrednotijo,
nadzor in zagotavljanje kakovosti vrednotenja,
analiza napak pri vrednotenju in analiza poizvedb,
pregled dosežkov učencev pri NPZ,
oblikovanje opisov dosežkov učencev pri NPZ,
priprava dodatne razlage k povratni informaciji ocenjevalcem,
priprava prispevkov za letno poročilo 2015/16,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2016/2017.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−
−
−

gradivo za NPZ,
gradivo za usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca,
opisi dosežkov učencev in pripadajoče specifikacijske tabele,
dodatna razlaga k povratni informaciji ocenjevalcem,
prispevki za letno poročilo 2015/16 (poročilo o delu PK in analiza dosežkov pri NPZ).

2.2.10 Predmetna komisija za tehniko in tehnologijo
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/16 je imela PK 14 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v letnem poročilu 2014/15,
dogovor o razporeditvi in poteku dela PK v skladu s prejetim Rokovnikom dela za PK,
pregled gradiva za NPZ iz obstoječe baze oddanih preizkusov znanja,
priprava nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in specifikacijskimi tabelami,
priprava prispevkov za letno poročilo 2015/16,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2016/2017.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−

24
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2.2.11 Predmetna komisija za geografijo
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/2016 je imela PK 13 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−

dogovor o načrtu dela PK v skladu z Rokovnikom dela za PK,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
pregled strukture preizkusa za šolsko leto 2016/2017,
spremljanje in razprava o uvajanju novosti pri NPZ,
priprava prispevka za letno poročilo 2015/2016.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−

gradivo za NPZ,
struktura preizkusa znanja,
prispevek za letno poročilo 2015/2016.

2.2.12 Predmetna komisija za zgodovino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/2016 je imela PK za zgodovino 32 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

dogovor o načrtu dela PK v skladu z Rokovnikom dela za PK,
izbor glavnega ocenjevalca,
pregled nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
pregled pripomb zunanjih pregledovalcev preizkusov znanja,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
priprava gradiva za izobraževanje učiteljev v okviru študijskih srečanj v izvedbi ZRSŠ,
priprava na izvedbo preverjanja znanja,
izbor pomočnikov glavnega ocenjevalca,
priprava na izobraževanje pomočnikov glavnega ocenjevalca,
izvedba izobraževanja za pomočnike glavnega ocenjevalca,
priprava na moderacijo navodil za vrednotenje,
moderacija navodil za vrednotenje,
standardizacija,
pregled dosežkov učencev pri NPZ,
oblikovanje opisov dosežkov učencev pri NPZ,
priprava pojasnil referenčnega vrednotenja kontrolnih preizkusov,
potrditev strukture preizkusov znanja za šolsko leto 2016/2017,
spremljanje in razprava o uvajanju novosti pri NPZ,
priprava prispevkov za letno poročilo 2015/2016.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−
−

gradivo za NPZ,
opisi dosežkov učencev pri NPZ,
pojasnila referenčnega vrednotenja kontrolnih preizkusov,
prispevek za letno poročilo 2015/2016.
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2.2.13 Predmetna komisija za domovinsko in državljansko kulturo in etiko
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/2016
30 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

je

imela

PK

za

domovinsko

in

državljansko

kultura

in

etiko

dogovor o načrtu dela PK v skladu z Rokovnikom dela za PK,
analiza dosežkov NPZ 2015 z vidika priprave novih nalog,
priprava nove strukture preizkusov znanja,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
priprava zasnove zbornika,
priprava in pregled prispevkov za zbornik,
urejanje in oblikovanje zbornika,
potrditev strukture preizkusov znanja za šolsko leto 2016/2017,
spremljanje in razprava o uvajanju novosti pri NPZ,
priprava prispevka za letno poročilo 2015/2016.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−

gradiva za NPZ,
zbornik Prispevki in razprave o domovinski in državljanski kulturi in etiki: nacionalno preverjanje znanja 2014/2015,
prispevek za letno poročilo 2015/2016.

2.2.14 Predmetna komisija za glasbeno umetnost
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/16 je imela PK za glasbeno umetnost 12 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v letnem poročilu 2014/15,
dogovor o razporeditvi in poteku dela PK v skladu s prejetim Rokovnikom dela za PK,
pregled gradiva za NPZ iz obstoječe baze oddanih preizkusov znanja,
priprava nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in specifikacijskimi tabelami,
priprava prispevkov za letno poročilo 2015/16,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2016/2017.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
− gradivo za NPZ,
− prispevki za letno poročilo 2015/16 (poročilo o delu PK).
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2.2.15 Predmetna komisija za likovno umetnost
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/2016 je imela PK za likovno umetnost 24 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

dogovor o načrtu dela PK v skladu z Rokovnikom dela za PK,
izbor glavnega ocenjevalca,
pregled nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
pregled pripomb zunanjih pregledovalcev preizkusov znanja,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
priprava gradiva za izobraževanje učiteljev v okviru študijskih srečanj ZRSŠ,
priprava na izvedbo preverjanja znanja,
izbor pomočnikov glavnega ocenjevalca,
priprava na izobraževanje pomočnikov glavnega ocenjevalca,
izvedba izobraževanja za pomočnike glavnega ocenjevalca,
priprava na moderacijo navodil za vrednotenje,
moderacija navodil za vrednotenje,
standardizacija,
pregled dosežkov učencev pri NPZ,
oblikovanje opisov dosežkov učencev pri NPZ,
priprava pojasnil referenčnega vrednotenja kontrolnih preizkusov,
potrditev strukture preizkusov znanja za šolsko leto 2016/2017,
spremljanje in razprava o uvajanju novosti pri NPZ,
priprava prispevkov za letno poročilo 2015/2016.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−
−

gradivo za NPZ,
opisov dosežkov učencev pri NPZ,
pojasnila referenčnega vrednotenja kontrolnih preizkusov,
prispevek za letno poročilo 2015/2016.

2.2.16 Predmetna komisija za šport
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/2016 je imela PK za šport 20 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−

priprava načrta dela PK,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
spremljanje in razprava o uvajanju novosti pri NPZ,
priprava prispevka za letno poročilo 2015/2016.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−

gradivo za NPZ iz športa,
prispevek za letno poročilo 2015/2016.
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2.2.17 Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2015/2016 je imela PK 30 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

dogovor o načrtu dela PK,
izbor glavnega ocenjevalca za 9. razred in 6. razred,
pregled nalog za NPZ v 6. razredu z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
pregled nalog za NPZ v 9. razredu z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
priprava novih nalog za NPZ v 6. razredu z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
priprava novih nalog za NPZ v 9. razredu z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
pregled pripomb zunanjih pregledovalcev preizkusov znanja za NPZ v 6. razredu,
pregled pripomb zunanjih pregledovalcev preizkusov znanja za NPZ v 9. razredu,
priprava na izvedbo preverjanja znanja,
moderacija in vrednotenje preizkusov NPZ v 6. razredu,
moderacija in vrednotenje preizkusov NPZ v 9. razredu,
izvedba poizvedb za 6. razred s strani glavnega ocenjevalca,
izvedba poizvedb za9. razred s strani glavnega ocenjevalca,
pregled dosežkov učencev pri NPZ v 6. razredu,
pregled dosežkov učencev pri NPZ v 9. razredu,
oblikovanje opisov dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ in specifikacijske tabele,
oblikovanje opisov dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ in specifikacijske tabele,
potrditev strukture preizkusov znanja za šolsko leto 2015/2016,
spremljanje in razprava o uvajanju novosti pri NPZ,
priprava prispevkov za letno poročilo 2015/2016.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−
−
−
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gradivo za NPZ v 6. razredu,
gradivo za NPZ v 9. razredu,
opisi dosežkov pri NPZ učencev 6. razreda in pripadajoče specifikacijske tabele,
opisi dosežkov pri NPZ učencev 9. razreda in pripadajoče specifikacijske tabele,
prispevki za letno poročilo 2015/2016.
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3 PRIPRAVA IN IZVEDBA
NACIONALNEGA PREVERJANJA
ZNANJA
3.1 Vzorčenje
V skladu s 66. členom Zakona o osnovni šoli in 4. členom Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
minister, pristojen za šolstvo, vsako leto določi tretji predmet, tako da septembra med obveznimi predmeti 8. in 9.
razreda, po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega Sveta RS za splošno izobraževanje, izbere največ štiri
predmete, pri katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja pri tretjem predmetu.
Obenem minister določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z NPZ na posamezni osnovni šoli.
Državni izpitni center je za šolsko leto 2015/2016 pripravil predlog seznama osnovnih šol z določenimi tretjimi
predmeti za NPZ in ga posredoval ministru, pristojnemu za šolstvo. Čeprav vsi učenci ne pišejo istega tretjega
predmeta, še vedno želimo pridobiti kar največ informacij o znanju slovenskih učencev. Nabor šol, na katerih se
izvaja NPZ iz posameznega tretjega predmeta, se tako določi z vzorčenjem, s katerim želimo zagotoviti kar
največjo reprezentativnost dobljenih rezultatov za vse slovenske šole. Postopek določanja tretjega predmeta
posamezni šoli je potekal po načelih naključnega razvrščanja šol v skupine, ki naj bi izvajale določenega od tretjih
predmetov. Ta postopek imenujemo tudi vzorčenje šol za posamezni predmet. Vzorčenje šol je potekalo po
statističnih regijah Slovenije, tako da so vsi štirje tretji predmeti v posamezni regiji zastopani enakovredno.
Upoštevano je bilo tudi načelo o enakomerni zastopanosti posameznega tretjega predmeta med različno velikimi
šolami. Velikost šole je lahko po izkušnjah drugih raziskav posredno povezana z dosežki na preverjanjih znanja.
Ljudske univerze so bile združene v posebno skupino, tako da so bili tretji predmeti tudi v tej skupini zastopani
enakovredno.
Na sliki 3.1.1 je predstavljeno, kako so bili posamezni od tretjih predmetov razporejeni po slovenskih osnovnih šolah.
Slika 3.1.1 Vzorčenje tretjih predmetov po slovenskih šolah
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3.2 Priprava gradiva za nacionalno preverjanje znanja
Gradivo za NPZ je bilo pripravljeno v rokih, določenih s koledarjem za šolsko leto 2015/2016, in v skladu z Navodili
za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2015/2016.
V začetku septembra leta 2015 smo na spletni strani objavili knjižico Devetletna osnovna šola, informacija za učence in
starše, prevoda le-te v italijanski (Scuola elementare, informazioni per gli alunni e per i genitori) in madžarski jezik
(Tájékoztató a tanulóknak és szülõknek) ter strukture preizkusov za predmete, ki so se izvajali pri NPZ; oktobra Navodila
za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2015/2016 in Koledar nacionalnega preverjanja
znanja 2015/2016; decembra Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015; po
izvajanju so bili objavljeni preizkusi znanja in moderirana navodila za vrednotenje; junija so bili objavljeni Opisi
dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ 2016 in Opisi dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ 2016.
Za leto 2016 so bili 1. septembra 2015 s sklepom ministra o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega
predmeta, iz katerega so učenci 9. razreda opravljali NPZ, poleg tujega jezika (angleščina in nemščina), določeni še
fizika, zgodovina ter likovna umetnost. Priprava gradiva se je začela v septembru. Za NPZ v 6. in 9 razredu v
prilagojenem izobraževalnem programu z NIS pa se je januarja začelo pripravljati gradivo za slovenščino,
matematiko in naravoslovje (za 9. razred). Naloge in vprašanja, ki so jih pripravile PK, so bile oblikovane v končni
preizkus znanja, pripravljen za tisk. V procesu oblikovanja je bila zaradi vnosa lektorskih popravkov in slikovnega
gradiva potrebna vrsta pregledov, da se odpravijo morebitne napake. Postopek poteka s sodelovanjem višjega
svetovalca za zunanje preverjanje znanja in člana ustrezne PK, ki je odgovoren za strokovno neoporečnost.
V januarju smo začeli s prevajanjem preizkusov znanja iz matematike (6. in 9. razred) in navodil k nalogam pri tujih
jezikih (6. razred) v italijanščino in madžarščino ter fizike (9. razred) v italijanščino in zgodovine (9. razred) v
madžarščino.
Vsak preizkus za 6. in 9. razred je bil natisnjen z unikatno kodo QR, ki je potrebna zaradi digitalizacije preizkusov za
e-vrednotenje.
Za NPZ v 9. razredu smo natisnili preizkuse znanja: za slovenščino (16.753 izvodov), italijanščino (43), madžarščino
(20), matematiko (16.682), angleščino (4.211), nemščino (102), fiziko (4.225), zgodovino (4.123), likovno umetnost
(4.104), prevoda matematike (43) in fizike (43) v italijanščino ter prevoda matematike (79) in zgodovine (80 izvodov) v
madžarščino.
Učenci s posebnimi potrebami, ki so potrebovali prilagoditev preizkusov, so dobili povečave preizkusov s formata
A4 na A3 za slovenščino (64 izvodov), matematiko (64), angleščino (22), fiziko (17), zgodovino (18) in likovno
umetnost (11) ter prevode matematike (1) in zgodovine (1) v madžarščino; povečave velikosti črk preizkusov z 11 na
18 v pisavi Arial (format A4) za slovenščino (305), matematiko (301), angleščino (63), fiziko (88), zgodovino (79),
likovno umetnost (61); preizkus na zgoščenki v obliki zapisa pdf za slovenščino (3), angleščino (1), 2 učenca pa sta
pri likovni umetnosti dobila prilogo tudi v črno-beli tehniki.
Za prilagojeni izobraževalni program z NIS smo natisnili: slovenščino (98 izvodov), matematiko (98) in naravoslovje
(98). Tiskali smo tudi povečave preizkusov s formata A4 na A3 za slovenščino (3), matematiko (3) in naravoslovje
(3).
Za NPZ v 6. razredu smo natisnili preizkuse: za slovenščino (17.497 izvodov), italijanščino (48), madžarščino (16),
matematiko (17.441), angleščino (17.051) in nemščino (388). Pripravili smo tudi prevod matematike (47 izvodov) in
navodil k nalogam iz angleščine (48) v italijanščino ter prevod matematike (76) ter navodil k nalogam iz angleščine
(36) in nemščine (40) v madžarščino.
Učenci s posebnimi potrebami, ki so potrebovali prilagoditev preizkusov, so dobili povečave preizkusov s formata
A4 na A3 za slovenščino (96 izvodov), angleščino (88), nemščino (3), matematiko (102) ter prevode matematike (1)
v italijanščino, matematike (1) v madžarščino ter angleščine (1) in nemščine (1), kjer so navodila k nalogam
prevedena v madžarščino; povečave velikosti črk preizkusov z 11 na 18 v pisavi Arial (format A4) za slovenščino
(423), angleščino (406), nemščino (14) in matematiko (414) ter preizkus na zgoščenki v obliki zapisa pdf za
slovenščino (3), angleščino (4) in matematiko (1).
Za prilagojeni izobraževalni program z NIS smo natisnili: slovenščino (91 izvodov) in matematiko (91). Pripravljene
so bile povečave preizkusov s formata A4 na A3 za slovenščino (3) in matematiko (3).
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3.3 Posebnosti pri izvedbi nacionalnega preverjanja znanja
Preglednica 3.3.1 prikazuje posebnosti, do katerih je prišlo v različnih fazah priprave preizkusov znanja za NPZ, v
šolskem letu 2015/2016 po predmetih, kako so vplivale na vrednotenje, in način, kako so bile rešene.
Preglednica 3.3.1: Posebnosti pri izvedbi NPZ v šolskem letu 2015/2016
Predmet

Matematika

Datum pisanja

4. 5. 2016

Naloga

5.a.2 in 5.b.2

Vrsta napake

neustrezen zapis

Opis napake

V obeh primerih gre za neenakost 3𝑥 ≤ 21, ki je sicer matematično pravilno zapisana,
vendar je učenci v 6. razredu v taki obliki morda še ne poznajo, saj je cilj 8. razreda
osnovne šole, da učenci uporabljajo in razumejo dogovor o opuščanju znaka za
množenje. Za učence 6. razreda bi morala biti neenakost zapisana v obliki 3 ∙ 𝑥 ≤ 21.

Rešitev

Postavki 5.a.2 in 5.b.2 sta bili izločeni iz vrednotenja. Posledično ima preizkus skupno
število točk 48. Vrednotenje je potekalo v skladu z moderiranimi navodili.

Predmet

Slovenščina

Datum pisanja

6. 5. 2016

Naloga

11.

Vrsta napake

slovnična napaka

Opis napake

Pri zapisu navodila k nalogi je bilo namesto Preberi povedi napisano Preberi poved,
čeprav sta v nadaljevanju navedeni dve.

Rešitev

Napaka ni vplivala na reševanje. Vse postavke so bile, kljub edninski obliki navodil,
rešljive brez težav (vse, po čemer sprašujejo, se namreč vedno nanaša na eno samo od
obeh povedi). Naloga ni bila izločena iz vrednotenja. Vrednotenje je potekalo v skladu
z moderiranimi navodili.

Predmet

Zgodovina

Datum pisanja

10. 5. 2016

Naloga

16. a in 18. b
16. a – pravopisna napaka

Vrsta napake
18. b – pravopisna napaka
16. a

Opis napake

Pri zapisu priimka zgodovinske osebnosti v ponujenem napačnem odgovoru je bila
izpuščena črka.
18. b
V naslovu grafa slike 11 je bila pri eni besedi izpuščena črka.
16. a in 18. b

Rešitev

Ker napaki nista vplivali na reševanje, nalogi nista bili izločeni iz vrednotenja.
Vrednotenje je potekalo v skladu z moderiranimi navodili.
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Predmet

Zgodovina za dvojezične OŠ

Datum pisanja

10. 5. 2016

Naloga

13. b

Vrsta napake

napaka pri pripravi prevoda

Opis napake

Na prevedenem (madžarskem) zemljevidu je navedena napačna letnica, medtem ko
je na slovenskem zemljevidu pravilna navedba.

Rešitev

Da ne bi učencev postavljali v neenakopraven položaj glede na uporabo jezika, so vsi
pri nalogi 13. b dobili točko ne glede na pravilnost reševanja. Vrednotenje je potekalo
v skladu z moderiranimi navodili.

Predmet

Fizika A3

Datum pisanja

10. 5. 2016

Naloga

2

Vrsta napake

tehnična napaka pri izdelavi povečave preizkusa na format A3

Opis napake

Naloga je izbirnega tipa, odgovor pa se je nanašal na sliko. Med odgovori ni
pravilnega odgovora, ker je slika zaradi povečave na format A3 neustrezna.

Rešitev

Naloga je izločena iz vrednotenja. Ocenjevalci preizkusov na formatu A3 so prejeli
dodatek k moderiranim navodilom za vrednotenje.
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3.4 Nacionalno preverjanje znanja za učence s posebnimi
potrebami
Do prilagojenega načina opravljanja NPZ so, ne glede na vrsto izobraževalnega programa, upravičeni učenci, ki so
slepi, slabovidni ali imajo okvaro vidne funkcije, so gluhi ali naglušni, imajo govorno-jezikovne motnje, avtistično
motnjo, so gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja ali čustvene in
vedenjske motnje in imajo odločbo o usmeritvi.
Pravico do prilagojenega izvajanja NPZ imajo tudi učenci brez odločbe o usmeritvi, ki iz utemeljenih razlogov
potrebujejo prilagojeni način izvajanja NPZ. To so:
−

−

učenci, ki zaradi posledic poškodbe, nesreče ali bolezni, ki se jim je zgodila neposredno pred opravljanjem
NPZ, potrebujejo prilagoditve, kot jih imajo slepi ali slabovidni oziroma učenci z okvaro vidne funkcije, gluhi
ali naglušni, gibalno ovirani in dolgotrajno bolni kandidati, ter
učenci z barvno slepoto.

Učenci brez odločbe o usmeritvi uveljavljajo pravico do prilagojenega načina izvajanja NPZ na podlagi dokazil
pristojnih institucij oziroma mnenja zdravnika specialista za posamezno področje. Učenci dokazila predložijo šoli,
ki odloči o upravičenosti prilagojenega načina opravljanja NPZ.
Učenci s posebnimi potrebami opravljajo NPZ v skladu z Navodili za prilagojeno izvajanje nacionalnega preverjanja
znanja, ki so sestavni del Navodil za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli. Prijava učencev s
posebnimi potrebami k NPZ poteka prek šole in v sodelovanju s starši. Šola za vsakega učenca in za vsak predmet
posebej predlaga prilagojeni način preverjanja znanja na posebnem elektronskem obrazcu (Uveljavljanje pravic
učenca/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju nacionalnega preverjanja znanja, ločeno za 6. in 9. razred). V ta
namen je Ric pripravil program PrijaveKPP in preglednico z naborom možnih prilagoditev izvajanja NPZ, ki
vključuje:
−
−
−
−

prilagoditev načina preverjanja,
prilagoditev preizkusa znanja,
uporabo posebnih pripomočkov in
prilagojeni način vrednotenja.

Prilagojeni način preverjanja obsega podaljšan čas pisanja za 25, 50 ali 100 odstotkov, prekinitev pisanja po
potrebi (tudi prekinitev zvočnega zapisa na zgoščenki), opravljanje NPZ s pomočnikom (bralcem, jezikovnim
pomočnikom, tolmačem, pisarjem, spodbujevalcem, pomočnikom za slepe in slabovidne ter za učence z okvaro
vidne funkcije), poseben (lahko tudi akustično prilagojen) prostor za opravljanje NPZ in prilagoditev opreme v
prostoru.
Prilagojeni preizkus znanja je lahko pripravljen na te načine:
−
−
−
−
−
−
−
−

gradivo, prepisano v brajico,
prilagoditev preizkusa znanja in prilog v črno-belo tehniko,
povečava preizkusa znanja s formata A4 na A3,
povečava velikosti črk preizkusa znanja z 11 ali 12 na 18, pisava Arial (format A4),
preizkus znanja na zgoščenki v obliki zapisa pdf (program Acrobat za odpiranje),
preizkus znanja na USB-ključu v obliki zapisa .doc (program Word),
zvočni zapis nalog oziroma besedila na USB-ključu pri matematiki,
preizkus znanja iz matematike na USB-ključu v obliki zapisa doc, matematični izrazi zapisani v obliki Latex
(program Word).

Učenec lahko pri NPZ uporablja različne posebne pripomočke: računalnik (za branje in/ali pisanje), računalnik z
brajevo vrstico in sintetizatorjem zvoka, brajev pisalni stroj, prilagojeni pisalni pribor, označevalce besedila,
prilagojen pribor za geometrijo, folije za pozitivno risanje, folije koordinatnega sistema, dodatne liste, žepno
(zvočno) računalo, povečevalno steklo, elektronska povečala, slušalke, elektroakustične aparature, Slovar
slovenskega knjižnega jezika, dvojezični slovar pri nalogah bralnega razumevanja pri tujih jezikih, kartončke z
opozorili, list z matematičnimi obrazci brez navedbe, za kaj se uporabljajo, ipd.
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Prilagojeni način vrednotenja vključuje prilagoditve navodil za vrednotenje in motnji prilagojen način
vrednotenja (upoštevanje skromnejšega besednega zaklada in toleranca pri vrednotenju slogovne ustreznosti,
nevrednotenje oziroma prilagojeno vrednotenje glasoslovnih in naglasoslovnih nalog, prilagojeno vrednotenje
zaradi izpuščanja, dodajanja in zamenjave črk, toleranca manj čitljive pisave idr.).
Navedene prilagoditve predstavljajo najširši možni nabor, od motnje, ovire oziroma primanjkljaja pa je odvisno,
katere od naštetih prilagoditev se odobrijo posameznemu učencu s posebnimi potrebami.
Število učencev s posebnimi potrebami, ki opravljajo NPZ v 9. razredu, se je v absolutnem smislu iz leta v leto
povečevalo vse do leta 2015, leta 2016 pa je bilo prvič nižje, v relativnem smislu pa je bilo leta 2016 znova za dve
desetinki višje kakor leta 2015.
Preglednica 3.3.1: Število in delež učencev s posebnimi potrebami od leta 2006–2016, 9. razred
Leto izvajanja
NPZ

Število učencev
s posebnimi potrebami

Delež učencev
s posebnimi potrebami (v %)

494
669
808
918
1.093
1.190
1.349
1.422
1.523
1.529
1.505

2,3
3,4
4,3
4,9
6,0
6,5
7,5
8,0
8,8
8,6
8,8

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Slika 3.3.1: Delež učencev s posebnimi potrebami glede na skupno število vseh učencev pri NPZ od leta 2006–2016,
9. razred
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Prilagojenega izvajanja NPZ v 9. razredu se je udeležilo 1.505 učencev s posebnimi potrebami iz 427 osnovnih šol.
Kakor je razvidno iz preglednice 3.3.1 in s slike 3.3.1, je delež učencev s posebnimi potrebami narasel z 2,3 % leta
2006 na 8,8 % leta 2016. V zadnjem letu se je število učencev s posebnimi potrebami, ki so opravljali NPZ v 9.
razredu, sicer zmanjšalo za 24 učencev.
Najpogostejše prilagoditve, ki so jih bili deležni učenci, so prikazane po motnjah v preglednici 3.3.2.
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Preglednica 3.3.2: Število učencev s posebnimi potrebami po motnjah, ovirah oziroma primanjkljajih in vrstah
prilagoditev v letu 2016, 9. razred 1
BSL

ČVM

DOB

GIO

GJM

GLU

NGL

AM

PPPU

SLV

Skupaj

Prilagojeni način izvajanja
Prilagojeni preizkus znanja
Uporaba posebnih
pripomočkov
Prilagojeni način vrednotenja

0
2

56
0

381
88

55
16

208
48

11
0

26
0

6
1

1068
313

1
1

1.493

0

31

258

36

153

3

15

5

863

1

1.097

2

0

156

28

125

9

17

3

518

1

709

Skupaj

2

56

385

56

222

11

28

7

1.113

1

1.505

389

Legenda:
BSL: barvna slepota; ČVM: čustvene in vedenjske motnje; DOB: dolgotrajna bolezen; GIO: gibalna oviranost; GJM: govorno-jezikovne motnje;
GLU: gluhota; AM: avtistična motnja; NGL: naglušnost; PPPU: primanjkljaji na posameznih področjih učenja; SLE: slepota; SLV: slabovidnost; OVF:
okvara vidne funkcije

Pregled števila učencev s posebnimi potrebami, posameznimi motnjami, ovirami oziroma primanjkljaji ter
prilagoditvami kaže, da je bilo od 1.505 učencev s posebnimi potrebami največ tistih s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja, sledijo dolgotrajno bolni in učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Te skupine
učencev imajo tudi največje število prilagoditev načina izvajanja NPZ.
Največ učencev je imelo prilagojeni način izvajanja NPZ. Sledili so jim učenci, ki so zahtevali uporabo posebnih
pripomočkov, tem pa učenci, ki so imeli prilagojeni način vrednotenja. Najmanj učencev je imelo prilagojeni
preizkus znanja.
Pregled vseh prilagoditev po predmetih za učence s posebnimi potrebami, ki so opravljali NPZ v 9. razredu, kaže,
da je bilo teh največ pri obeh obveznih predmetih preverjanja, pri matematiki 10.827 in slovenščini 9.170. Najmanj
prilagoditev je bilo pri italijanščini in madžarščini, saj ta dva predmeta opravlja majhno število učencev. Pri
prilagoditvah tretjih predmetov je bilo največ zahtev pri fiziki (2.343) in najmanj pri likovni umetnosti (2.155). Pri
angleščini je bilo 2.270 prilagoditev (pri nemščini 14) in pri zgodovini 2.320.
Preglednica 3.3.3: Število in delež učencev s posebnimi potrebami od leta 2009–2016, 6. razred
Leto izvajanja
NPZ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Število učencev
s posebnimi potrebami

Delež učencev
s posebnimi potrebami (v %)

721
751
802
969
981
1.537
1.447
1.468

4,8
4,9
5,3
6,0
6,3
8,6
8,3
8,2

1

Posamezni učenci s posebnimi potrebami so lahko v preglednici prikazani večkrat, kar je odvisno od števila motenj oziroma primanjkljajev, ki
jih imajo. V skrajno desnem stolpcu Skupaj pa je prikazano dejansko število učencev (vsak učenec je upoštevan le enkrat).
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Slika 3.3.2: Delež učencev s posebnimi potrebami glede na skupno število vseh učencev pri NPZ od leta 2009–2016,
6. razred

NPZ v 6. razredu se na celotni populaciji šestošolcev izvaja osmo leto, vendar so ga v šolskem letu 2015/2016
učenci tretjič pisali obvezno. Iz preglednice 3.3.3 je razvidno, da je število učencev s posebnimi potrebami, ki so
zahtevali prilagoditve pri opravljanju NPZ, v šolskem letu 2015/2016 v absolutnem smislu nekoliko naraslo v
primerjavi s preteklim šolskim letom, v relativnem pa upadlo za eno desetinko. Tako je v 6. razredu NPZ iz
slovenščine, italijanščine, madžarščine, tujega jezika (angleščina, nemščina) in matematike na prilagojeni način
opravljalo 1.468 učencev na 416 osnovnih šolah ali 8,2 % vseh šestošolcev, ki so opravljali NPZ. To je za 21 učencev
več kakor leto prej. Sedaj že lahko govorimo o tem, da je viden relativni trend upadanja števila učencev s
posebnimi potrebami v 6. razredu.
Najpogostejše prilagoditve, ki so jih bili deležni učenci v 6. razredu leta 2016, so prikazane po motnjah v
preglednici 3.3.4.
Preglednica 3.3.4: Število učencev s posebnimi potrebami po motnjah, ovirah oziroma primanjkljajih in vrstah
prilagoditev v letu 2016, 6. razred 2
ČVM

DOB

GIO

GJM

GLU

NGL

AM

PPPU

SLV

Skupaj

Prilagojeni način izvajanja
Prilagojeni preizkus znanja
Uporaba posebnih pripomočkov
Prilagojeni način vrednotenja

52
0
31
0

352
118
250
193

64
28
49
37

263
76
204
187

8
0
6
7

18
0
8
13

15
10
12
7

1.064
413
870
644

5
5
5
5

1.468

Skupaj

52

352

65

278

8

18

15

1.109

5

1.468

410
863
631

Legenda:
BSL: barvna slepota; ČVM: čustvene in vedenjske motnje; DOB: dolgotrajna bolezen; GIO: gibalna oviranost; GJM: govorno-jezikovne motnje;
GLU: gluhota; AM: avtistična motnja; NGL: naglušnost; PPPU: primanjkljaji na posameznih področjih učenja; SLE: slepota; SLV: slabovidnost; OVF:
okvara vidne funkcije

Pregled števila učencev s posebnimi potrebami, posameznimi motnjami, ovirami oziroma primanjkljaji ter
prilagoditvami, kaže, da je bilo največ učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, sledijo dolgotrajno
bolni in učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Te skupine učencev imajo tudi največje število prilagoditev pri
načinu izvajanja NPZ.
Največ učencev je imelo prilagojeni način izvajanja NPZ. Sledijo jim učenci, ki so zahtevali uporabo posebnih
pripomočkov, tem pa učenci, ki so imeli prilagojeni način vrednotenja. Najmanj učencev je imelo prilagojeni
preizkus znanja.

2
Posamezni učenci s posebnimi potrebami so lahko v preglednici prikazani večkrat, kar je odvisno od števila motenj oziroma primanjkljajev, ki
jih imajo. V skrajno desnem stolpcu Skupaj pa je prikazano dejansko število učencev (vsak učenec je upoštevan le enkrat).
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Po letu 2009 je pri izvedbi NPZ za učence s posebnimi potrebami prišlo do treh bistvenih sprememb. Prva je ta, da
je program PrijaveKPP omogočil natančnejšo opredelitev motenj, ovir oziroma primanjkljajev učencev in s tem
omejil izbiro možnih prilagoditev pri izvedbi NPZ. Druga pa je ta, da so bile iz nabora možnih oblik prilagojenega
načina vrednotenja izločene vse tiste prilagoditve, ki so bile povezane z doseganjem standardov znanja. V šolskem
letu 2015/2016 so bile prilagoditve pri izvedbi NPZ v največji možni meri usklajene s tistimi, ki jih imajo kandidati
pri opravljanju mature in so bile posodobljene ter zapisane v novi Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s
posebnimi potrebami. Posledica tega je zmanjševanje števila učencev s posebnimi potrebami, ki zahtevajo
prilagojeni način vrednotenja pri NPZ. Medtem ko je leta 2009 prilagojeni način vrednotenja zahtevalo kar 80 %
vseh učencev s posebnimi potrebami, ki so opravljali NPZ v 6. razredu, je leta 2014 ta delež znašal samo 56,9 %,
leta 2015 60,7 %, leta 2016 pa 43,0 %; v 9. razredu je prilagojeni način vrednotenja leta 2009 zahtevalo 72,5 %
učencev s posebnimi potrebami, leta 2014 49,3 %, leta 2015 49,7 %, leta 2016 pa 47,1 %. V primerjavi z letom 2014
se je leta 2015 močno zmanjšal delež učencev, ki so imeli pri opravljanju NPZ pomočnika bralca, saj je bila ta
možnost ponovno dodana naknadno in so morale šole to zahtevo posebej pojasniti. Tako je imelo pomočnika
bralca v 6. razredu 10,4 % odstotka vseh učencev s posebnimi potrebami (leta 2014: 48,7 %), v 9. razredu pa 9,0 %
(leta 2014: 38,9 %). V šolskem letu 2015/2016 je ta delež ponovno precej narasel, kljub temu da so morale šole za
vsakega učenca utemeljiti sodelovanje pomočnika bralca. V 6. razredu ga je imelo 24,7 %, v 9. razredu 15,2 %,
vendar so vrednosti kljub vsemu nižje kakor leta 2014.
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3.5 Nacionalno preverjanje znanja za učence v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim
standardom
Priprava gradiva
Komisija za nižji izobrazbeni standard je strukture preizkusov znanja za šolsko leto 2015/2016 objavila na spletnih
straneh Rica.
Komisija pripravlja gradivo za preverjanje znanja v 6. in 9. razredu. Člani komisije pripravljajo gradivo v dveh
ločenih skupinah.
Komisija je pripravila večje število kompletov gradiva za preverjanje znanja v 9. razredu, in sicer dva za slovenščino,
matematiko, družboslovje in naravoslovje ter dva kompleta za matematiko in dva za slovenščino za preverjanje
znanja v 6. razredu. Po ustaljenem postopku so pripravljene preizkuse znanja pregledali zunanji pregledovalci
gradiva. Ugotovljene strokovne napake je komisija odpravila in popravljene preizkuse znanja s specifikacijskimi
tabelami oddala v končno oblikovanje. Podpisano gradivo je bilo izžrebano za NPZ 2015/2016.
Gradivo za 6. razred smo morali prilagoditi za 24 učencev pri slovenščini in pri matematiki. Nekateri učenci so za
enakovredno izkazovanje znanja na preverjanju potrebovali prilagojeno gradivo in/ali dodatne pripomočke, drugi
zgolj prilagojeni način izvajanja oziroma prilagojeno vrednotenje ali pa kombinacije različnih prilagoditev.
Preglednica 3.5.1: Število učencev s prilagoditvami po predmetih glede na vrste prilagoditev pri preverjanju znanja
v 6. razredu z NIS
Prilagojen način izvajanja

SLO

MAT

22

21

8

14

15

17

Prilagojen preizkus znanja ter uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov
Prilagojeno vrednotenje

Preglednica 3.5.2: Število prilagoditev po predmetih in vrste prilagoditev pri preverjanju znanja v 6. razredu z NIS
SLO

MAT

Prilagojen način izvajanja

95

87

Prilagojen preizkus znanja ter uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov

19

29

Prilagojeno vrednotenje
Skupaj

28

39

142

155

Slika 3.5.1: Prilagoditve po predmetih in vrste prilagoditev pri preverjanju znanja v 6. razredu z NIS
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Število prilagoditev pri NPZ v 6. razredu se je v skoraj vseh kategorijah tako pri slovenščini kot pri matematiki
zmanjšalo glede na šolsko leto 2014/2015. Pri tem se je prilagojeni način izvajal skoraj v enakem obsegu,
zmanjšalo pa se je število prilagojenih preizkusov in prilagojenega načina vrednotenja.
Izžrebano gradivo za 9. razred smo na Ricu dodatno prilagodili za 30 učencev pri slovenščini, 29 pri matematiki in
28 pri naravoslovju.
Preglednica 3.5.3: Število učencev s prilagoditvami po predmetih glede na vrste prilagoditev pri preverjanju znanja
v 9. razredu z NIS
Prilagojen način izvajanja

SLO

MAT

NAR

30

29

28

5

21

4

13

14

13

Prilagojen preizkus znanja ter uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov
Prilagojeno vrednotenje

Preglednica 3.5.4: Število prilagoditev po predmetih in vrste prilagoditev pri preverjanju znanja v 9. razredu z NIS
SLO

MAT

NAR

Prilagojen način izvajanja

83

80

72

Prilagojen preizkus znanja ter uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov

10

31

6

17

24

17

110

135

95

Prilagojeno vrednotenje
Skupaj

Slika 3.5.2: Prilagoditve po predmetih in vrste prilagoditev pri preverjanju znanja v 9. razredu z NIS
Prilagojen način izvajanja
Prilagojen preizkus znanja ter uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov
Prilagojeno vrednotenje
100

95
87

90
80

72

70
60
50
40
28

30
20

29

29

19

17
6

10
0
SLJ

MAT

NAR

V 9. razredu se število prilagoditev gradiva in uporabe dodatnih pripomočkov, načina izvajanja preverjanja ali
prilagojenega vrednotenja v primerjavi s preteklim šolskim letom ni povečalo.

PRIPRAVA IN IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

39

Nacionalno preverjanje znanja 2015/2016
V šolskem letu 2015/2016 se je v 6. razredu na preverjanje prijavilo 88 učencev (43,5 % vpisanih učencev v
program) iz 27 šol. Preverjanje iz slovenščine je opravljalo 78 učencev in iz matematike 81 učencev.
Na preverjanje znanja v 9. razredu pa se je prijavil 101 učenec (58,2 % vpisanih učencev) iz 29 šol. Preverjanje iz
slovenščine je opravljalo 88 učencev, iz matematike 89 učencev in iz naravoslovja 90 učencev.
Delež učencev, ki so se prostovoljno odločili za preverjanje znanja, se je v 6. in 9. razredu povečalo v primerjavi s
preteklim šolskim letom.
Vrednotenje preizkusov znanja
Preizkusi znanja učencev 6. in 9. razreda v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS se vrednotijo
elektronsko. Pod vodstvom glavnega ocenjevalca za vrednotenje preizkusov znanja 6. razreda in glavnega
ocenjevalca za 9. razred člani PK opravijo moderacijo ter tako dopolnijo navodila za vrednotenje za posamezni
predmet. Ker vrednotenje poteka skupinsko, PK ne opravi standardizacije.
Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja in poizvedbe
Preglednica 3.5.5: Poizvedbe v 6. razredu
Predmet

SLOVENŠČINA – NIS

MATEMATIKA – NIS

Število učencev
na NPZ

78

81

Poizvedbe
Število

Delež

0

3

Spremembe po poizvedbah

0%

3,70 %

Število

Delež

večje število točk

0

0,0 %

enako število točk

0

0,0 %

manjše število točk

0

0,0 %

večje število točk

3

100,0 %

enako število točk

0

0,0 %

manjše število točk

0

0,0 %

Po vrednotenju so na šolah v sodelovanju z učitelji in s straši potekali vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja 6.
in 9. razreda.
Glavni ocenjevalec je v času poizvedb za 6. razred ponovno ovrednotil 3 preizkuse, v katerih se je število točk po
poizvedbi zvišalo.
Preglednica 3.5.6: Poizvedbe v 9. razredu
Število učencev
na NPZ

Predmet

SLOVENŠČINA – NIS

MATEMATIKA – NIS

DRUŽBOSLOVJE – NIS

88

89

90

Poizvedbe
Število

3

1

0

Spremembe po poizvedbah

Delež

3,41 %

1,12 %

0,00 %

Število

Delež

večje število točk

2

66,67 %

enako število točk

1

33,33 %

manjše število točk

0

0,0 %

večje število točk

0

0,0 %

enako število točk

1

100,0 %

manjše število točk

0

0,0 %

večje število točk

0

0,0 %

enako število točk

0

0,0 %

manjše število točk

0

0,0 %

V preizkusih znanja 9. razreda so pri postopku vpogledov ugotovili, da je prišlo v štirih preizkusih do napake
vrednotenja. Po poizvedbah se je v dveh preizkusih slovenščine število točk povečalo, v enem preizkusu
slovenščine in enem preizkusu matematike pa je število točk ostalo enako.
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3.6 Nacionalno preverjanje znanja za odrasle
Odrasli, vključeni v osnovnošolsko izobraževanje, opravljajo NPZ v 6. in 9. razredu prostovoljno. NPZ opravljajo v
organizaciji, v katero so vključeni. Če niso redno vpisani, ga opravljajo v katerikoli osnovni šoli oziroma organizaciji
za izobraževanje odraslih, ki izvaja program osnovnošolskega izobraževanja za odrasle.
Preglednica 3.6.1 prikazuje predmete preverjanja in število odraslih, ki so se v šolskem letu 2015/2016 prijavili na
NPZ v 9. razredu in število odraslih, ki so preverjanje tudi opravili. Za NPZ v 6. razredu ni bilo prijav.
Preglednica 3.6.1: Število odraslih na NPZ 2016 po predmetih preverjanja v 9. razredu
Predmet

Število odraslih,
ki so bili prijavljeni na preverjanje

Število odraslih,
ki so opravljali preverjanje

6
6
4
2

3
4
2
0

Slovenščina
Matematika
Fizika
Zgodovina

Preglednica 3.6.2: Število odraslih na NPZ po predmetih preverjanja (pri matematiki in slovenščini v 9. razredu) in
po letih
Slovenščina
Matematika

NPZ
2006

NPZ
2007

NPZ
2008

NPZ
2009

NPZ
2010

NPZ
2011

NPZ
2012

NPZ
2013

NPZ
2014

NPZ
2015

NPZ
2016

349
342

234
288

161
153

171
171

174
190

178
181

155
149

118
118

12
12

10
10

3
4

Iz preglednice 3.6.2 lahko razberemo, da število odraslih, ki opravljajo NPZ še naprej upada. Razlog za upad števila
je zakonodajna sprememba. S šolskim letom 2013/2014 je NPZ za odrasle postal prostovoljen, v letih pred tem pa
je bil v 9. razredu obvezen.
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3.7 Dostava in zbiranje gradiva
3.7.1 Dostava tajnega gradiva na šole
1.

Dostavo pošiljk s tajnim gradivom je opravila Pošta Slovenije, s katero je Ric podpisal pogodbo za prenos
tajnega gradiva na osnovne šole.

2.

Dostava gradiva na šole je potekala v skladu s koledarjem NPZ, med 8. in 12. uro. Rok za dostavo je bil
najpozneje tri dni pred preverjanjem.

3.

Pošiljko je moral na šoli prevzeti ravnatelj ali njegov pooblaščenec za prevzem in izročanje gradiva (v
nadaljevanju pooblaščenec).

4.

Poštni uslužbenec je ob izročitvi gradiva od ravnatelja ali od pooblaščenca zahteval osebni dokument, s
katerim je ta izkazal svojo istovetnost. Od pooblaščenca je zahteval še pooblastilo za prevzem in izročanje
gradiva za NPZ, ki ga je moral podpisati ravnatelj.

5.

Ravnatelj ali njegov pooblaščenec je prejem gradiva potrdil s podpisom.

6.

Gradivo je bilo pakirano v vreči, zaprti z zapiralko, na kateri je bila nazivnica. Na njej sta bila navedena naslov
šole in ime ravnatelja, odgovornega za prevzem gradiva.

7.

Šole so morale pri poštnem uslužbencu takoj reklamirati morebitno poškodovano vrečo ali zapiralko z
nazivnico in skupaj z njim izpolniti zapisnik o poškodovani pošiljki.

8.

Vrečo so šole odprle tako, da so zapiralko prerezale.

9.

Poškodovano zapiralko z nazivnico so šole zavrgle, vrečo pa po dodatnih navodilih, ki so jih prejele z vsako
pošiljko, shranile za vračanje gradiva ali jo vrnile poštnemu uslužbencu.

10. V štirih urah so šole preverile, ali so prejele vse gradivo s seznama, priloženega k pošiljki.
11. Pravilnost prejetega gradiva po seznamu so šole potrdile prek spletnih strani Rica.
12. Ric je morebitne nepravilnosti odpravil v enem dnevu.
13. Če je poštni uslužbenec ob dostavi gradiva ugotovil, da je ravnatelj ali njegov pooblaščenec nedosegljiv,
pošiljke ni izročil nikomur drugemu na šoli. Vrnil jo je na pošto, da so jo shranili v trezorju do nadaljnjih navodil
Rica.

3.7.2 Vračanje tajnega gradiva
1.

Prenos tajnega gradiva s šol na Ric je prav tako opravila Pošta Slovenije.

2.

Pobiranje gradiva po šolah je potekalo v skladu s koledarjem NPZ, med 12. in 14. uro.

3.

Vsak dan je po končanem NPZ ravnatelj ali njegov pooblaščenec zbral varnostne vrečke z gradivom, ki so mu
jih izročili nadzorni učitelji.

4.

Skupaj z gradivom je še isti dan ravnatelj ali njegov pooblaščenec poslal na Ric fotokopije pripadajočih
zapisnikov o poteku NPZ.

5.

Gradivo so na šoli zapakirali v vreče in zaprli z zapiralko, na kateri je bila nazivnica z ustreznim naslovom.
Potrebno število vreč, zapiralk in nazivnic z ustreznim naslovom so šole prejele skupaj z gradivom.

6.

Ob izročitvi gradiva je ravnatelj ali njegov pooblaščenec podpisal obrazec o prejemu pošiljke v dvojniku in
en izvod obdržal.

7.

Gradivo je na šolah prevzel poštni delavec in ga naslednji dan dostavil na Ric.
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3.8 Priprava in izvedba vrednotenja preizkusov znanja
Vrednotenje preizkusov učencev 6. in 9. razreda je potekalo elektronsko (v nadaljevanju e-vrednotenje), in sicer že
četrto leto zapored za preizkuse 9. razreda in tretje leto zapored za preizkuse 6. razreda. Postopki
e-vrednotenja so ostali nespremenjeni glede na preteklo šolsko leto.
Slika 3.8.1: Kako poteka e-vrednotenje?
Učenci zaključijo s pisanjem preizkusov znanja na šoli

Zbiranje preizkusov znanja na RICu

Optično branje in shranjevanje preizkusov na RICu

E-vrednotenje na zaslonu prek
varnega medmrežnega sistema

Vračanje ovrednotenih preizkusov na šole
v elektronski obliki

Na vsaki šoli je v začetku šolskega leta imenovan pomočnik za e-vrednotenje, ki nudi podporo učiteljem
ocenjevalcem med vrednotenjem. Večina pomočnikov za e-vrednotenje se je usposabljala že v preteklih šolskih
letih, novoimenovani pomočniki pa so se za tehnično podporo med e-vrednotenjem usposobili na izobraževanju,
ki ga je izvedel Ric. Pomočnik za e-vrednotenje na šoli poskrbi tudi za ustrezno računalniško opremo, povezavo
računalnikov v medmrežje in za izobraževanje učiteljev ocenjevalcev.

3.8.1 Usposabljanje ravnateljev
Usposabljanje ravnateljev je potekalo po organizacijskih enotah (OE) ZRSŠ. Izvajale so ga predstojnice območnih
enot ZRSŠ v sodelovanju z delavko Rica. Tematika o NPZ je bila zlasti na zimskem (februarja) srečanju z ravnatelji.
Sodelavka Rica je predstavila izvedbo, novosti (kršenje pravil pisanja, vloga pomočnika za učenca s posebnimi
potrebami …) in najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri tehnični (ravnanje z gradivom) in vsebinski izvedbi
(prijavljanje in vrednotenje učiteljev) NPZ. Ravnatelji so dobili tudi informacijo, na koga se lahko obrnejo v primeru
težav pri tem.
V sklepnem delu so predstojnice ponovno poudarile osnovni namen NPZ, ki omogoča uporabo informacij za
zagotavljanje večje kakovosti poučevanja na šolah.
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3.8.2 Izobraževanje pomočnikov glavnega ocenjevalca
Vrednotenje preizkusov znanja v 6. in 9. razredu poteka v elektronski obliki. Učitelji ocenjevalci vrednotijo
digitalizirane preizkuse znanja na računalniku z računalniškim programom za elektronsko vrednotenje. Pri
vrednotenju jim strokovno pomoč nudijo pomočniki glavnega ocenjevalca (v nadaljevanju PGO), ki jih imenuje
Ric 3.
Večina PGO je pri e-vrednotenju že sodelovala v preteklih šolskih letih, nove pa je Ric v sodelovanju s PK izbral z
javnim razpisom. Pri izboru so imeli prednost učitelji ali drugi strokovnjaki s predmetnega področja, ki so imeli
izkušnje z vrednotenjem zunanjega preverjanja znanja in strokovna znanja s področja uporabe računalniškokomunikacijske tehnologije. V izbor so se uvrstili tisti, ki so uspešno ovrednotili vzorčni preizkus znanja in pri tem
izkazali visoko stopnjo ujemanja z vrednotenjem PK. Število izbranih PGO je sorazmerno s številom učencev, ki pri
posameznem predmetu opravljajo preverjanje, oziroma s številom učiteljev, ki vrednotijo preizkuse znanja
posameznega predmeta.
Naloge PGO so sledeče:
−
−
−
−
−
−
−
−

udeležba na usposabljanju za uporabo računalniškega programa za e-vrednotenje;
sodelovanje pri moderaciji navodil za vrednotenje in izboru preizkusov za vajo, standardizacijo in
kontrolo vrednotenja;
strokovno vodenje skupine učiteljev, ki e-vrednotijo preizkuse NPZ;
vrednotenje preizkusov znanja;
nadzor in zagotavljanje kakovosti vrednotenja;
priprava poročila o poteku e-vrednotenja;
odločanje v postopku poizvedb;
sodelovanje pri analizi dosežkov in vrednotenja NPZ.

Izobraževanja za nove PGO so v šolskem 2015/2016 potekala v mesecu aprilu na Ricu. V sklopu izobraževanj so
PGO preizkusili uporabo računalniškega programa za e-vrednotenje in se seznanili s potekom priprave na
moderacijo, z vodenjem skupine ocenjevalcev in reševanjem poizvedb v programu RM Assessor. PGO, ki so te
naloge že opravljali v preteklih letih, pa so svoje znanje osvežili v sklopu moderacij, ki so na Ricu potekale v
mesecu maju. Izobraževanja so izvedle višje svetovalke Rica.

3.8.3 Moderacije navodil za vrednotenje
Osnovni namen moderacije je dopolniti navodila za vrednotenje in vanje vključiti vse strokovno sprejemljive
odgovore učencev, ki se pojavijo v vzorcu rešenih preizkusov znanja.
Moderacije za 6. in za 9. razred pri večini predmetov potekajo na Ricuv mesecu maju, poleg članov PK se jih
udeležijo tudi PGO. Izjema so predmeti madžarščina, italijanščina, matematika (NIS), slovenščina (NIS) in
naravoslovje (NIS), pri katerih moderacije izvedejo člani PK v sodelovanju s posameznimi učitelji in/ali svetovalci
ZRSŠ in potekajo sočasno z e-vrednotenjem preizkusov znanja.
Pred moderacijo vsak PGO v programu RM Assessor pregleda najmanj 10 naključno izbranih odpisanih preizkusov
in izpiše morebitne dodatne sprejemljive odgovore. Pomočniki pripravijo tudi ožji izbor preizkusov, ki se jim zdijo
primerni za vajo, standardizacijo ali kontrolo. Izbrane preizkuse ovrednotijo, jih opremijo s komentarji in
posredujejo glavnemu ocenjevalcu. Sledi moderacija, kjer glavni ocenjevalec v dogovoru s pomočniki in z ostalimi
člani PK v navodila za vrednotenje vnese dodatne, strokovno še sprejemljive odgovore. Moderirana navodila
poleg rešitev nalog in točkovnika vsebujejo tudi splošna in dodatna navodila za vrednotenje nalog. Moderirana
različica navodil je podlaga za vrednotenje preizkusov znanja. Moderirana navodila za vrednotenje so v roku, ki je
določen s Koledarjem NPZ, objavljena na eRicu, eRicu za učitelje in v programu za e-vrednotenje.

3

Pri predmetih madžarščina, italijanščina ter matematika (NIS), slovenščina (NIS) in naravoslovje (NIS) Ric ne imenuje pomočnikov glavnega
ocenjevalca. Pri omenjenih predmetih NPZ opravlja manj kot 100 učencev. Postopke vrednotenja opravi PK z glavnim ocenjevalcem in/ali
posameznimi učitelji ocenjevalci.
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Preglednica 3.8.3.1: Število 4 udeležencev moderacije in število pregledanih preizkusov, 6. razred
Predmet

Število udeležencev moderacije

Število pregledanih preizkusov

Slovenščina

57

najmanj 570

Matematika

54

najmanj 540

Angleščina

49

najmanj 490

Nemščina

10

najmanj 70

Preglednica 3.8.3.2: Število 5 udeležencev moderacije in število pregledanih preizkusov, 9. razred
Predmet

Število udeležencev moderacije

Število pregledanih preizkusov

Slovenščina

48

najmanj 480

Matematika

55

najmanj 550

Angleščina

20

najmanj 200

Nemščina

7

najmanj 40

Fizika

25

najmanj 250

Zgodovina

28

najmanj 500

Likovna umetnost

27

najmanj 260 I. delov preizkusov znanja in 500 likovnih nalog

3.8.4 Standardizacija
Po končani moderaciji glavni ocenjevalec skupaj z ostalimi člani PK pregleda ožji izbor preizkusov, ki so jih PGO v
sklopu priprave na moderacijo predlagali kot primerne za vajo, standardizacijo in kontrolo ocenjevalcev. Izmed
predlaganih preizkusov izbere en preizkus za vajo, dva za standardizacijo in tri ali več preizkusov za kontrolo ter jih
ovrednoti v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. Vrednotenje glavnega ocenjevalca se imenuje
referenčno vrednotenje in služi za primerjavo z vrednotenjem učiteljev ocenjevalcev med e-vrednotenjem.
Namen vaje je, da se učitelji ocenjevalci seznanijo z moderiranimi navodili za vrednotenje. Po vrednotenju preizkusa
za vajo si učitelj ocenjevalec lahko ogleda referenčno vrednotenje in ga primerja s svojim vrednotenjem. Nato
ovrednoti standardizacijska preizkusa. Namen standardizacije je, da vsi učitelji pred pričetkom vrednotenja dosežejo
določen standard vrednotenja. PGO pregledajo vrednotenje standardizacijskih preizkusov učiteljev ocenjevalcev v
svoji skupini in ugotovijo, kako uspešno je posamezen učitelj ocenjevalec uskladil svoje kriterije vrednotenja s kriteriji,
zapisanimi v moderiranih navodilih za vrednotenje. V primeru večjega odstopanja PGO opozori učitelja ocenjevalca o
napakah pri vrednotenju in mu da napotke za nadaljnje vrednotenje. Med e-vrednotenjem učitelji ovrednotijo tudi
kontrolne preizkuse, ki služijo za analize in pripravo povratnih informacij o kakovosti vrednotenja.
PK za slovenščino, angleščino in nemščino so pri izboru preizkusa za vajo tako v 6. kot v 9. razredu poskušale
upoštevati smernice, da naj bo preizkus čitljiv in skoraj v celoti rešen, z vsebinsko pravilnimi in nepravilnimi
odgovori ter z nalogami brez odgovora, hkrati pa brez vsebinskih dilem. Tudi za standardizacijo je vsaka komisija
skušala najti čitljiva in skoraj v celoti rešena preizkusa, ki poleg pravilnih in nepravilnih odgovorov vsebujeta tudi
kakšen še sprejemljiv odgovor, naveden v navodilih za vrednotenje. Za kontrolo kakovosti vrednotenja pa so
komisije izbrale preizkuse, ki bi pokazali, v kolikšni meri se ocenjevalci držijo navodil za vrednotenje, npr. ali
upoštevajo tudi krovna in dodatna navodila ter še sprejemljive odgovore.
Pri matematiki (za 6. in 9. razred) so člani PK iz preizkusov, ki so jih PGO predlagali, izbrali enega za vajo, dva za
standardizacijo in tri za kontrolo. Pri izboru preizkusov so upoštevali, da so bili preizkusi čitljivi in skoraj v celoti
rešeni. Vsebovali naj bi pravilne, nepravilne odgovore ali naloge brez odgovora. Preizkus za vajo naj bi bil brez
vsebinskih dilem, preizkus, primeren za standardizacijo in kontrolo, pa naj bi poleg pravilnih in nepravilnih
odgovorov vseboval še kakšen sprejemljiv odgovor, pri katerem mora ocenjevalec upoštevati dodatna navodila, ki
so navedena v navodilih za vrednotenje.
Pri fiziki je bil preizkus razdeljen na dva dela, in sicer na naloge izbirnega tipa in ostale naloge. Pri nalogah
izbirnega tipa preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo ni. Pri ostalih nalogah je bil način izbire preizkusov za
vajo, standardizacijo in kontrolo enak kakor pri matematiki.
4

Število vseh udeležencev (pomočniki glavnega ocenjevalca in člani predmetnih komisij, ki niso pomočniki)

5

Število vseh udeležencev (pomočniki glavnega ocenjevalca in člani predmetnih komisij, ki niso pomočniki)

PRIPRAVA IN IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

45

PK za zgodovino je med izbranimi preizkusi ožjega izbora s strani PGO referenčno ovrednotila šest preizkusov. Za
kontrolo je izbrala tri preizkuse z večjim številom doseženih točk. Višjo stopnjo usklajenosti ocenjevalcev in
upoštevanje pravilnih rešitev ter vseh splošnih in dodatnih navodil za vrednotenje pa je komisija želela doseči z
izborom preizkusov za standardizacijo. Izbrana sta bila preizkusa z večjim številom napačno rešenih nalog, še manj
uspešno rešen preizkus pa je bil izbran za vajo.
Pri likovni umetnosti je bil preizkus znanja razdeljen na dva dela. Ker so se preizkusi znanja iz likovne umetnosti
prvič vrednotili elektronsko, je komisija izbrala za vajo, standardizacijo in kontrolo šest prvih delov preizkusa znanja
in šest drugih oziroma likovnih nalog. Čeprav so v prvem delu preizkusa znanja prevladovale naloge zaprtega tipa,
je komisija z izborom preizkusov v postopku standardizacije želela doseči visoko stopnjo doslednosti in
usklajenosti ocenjevalcev. Drugi del oziroma likovno nalogo pa uvrščamo med odprti tip naloge, zato je komisija
ob izboru nalog napisala tudi obrazložitev vrednotenja in točkovanje posameznih elementov vrednotenja.
Obrazložitev vrednotenja likovne naloge so ocenjevalci prejeli po opravljeni vaji in standardizaciji.
Tako v 6. kot tudi v 9. razredu PK za madžarščino, italijanščino in NIS niso izbrale preizkusov znanja za vajo,
standardizacijo in kontrolo učiteljev. Vrednotenje opravijo člani komisij v sodelovanju z manjšim številom učiteljev.
Zaradi skupinskega vrednotenja postopka vaja in standardizacija učiteljev ocenjevalcev nista potrebna, prav tako
ni smiselna kontrola vrednotenja.

3.8.5 Vrednotenje preizkusov nacionalnega preverjanja znanja
Vrednotenje preizkusov učencev 6. in 9. razreda je potekalo elektronsko. Pri e-vrednotenju preizkusov šestošolcev
in devetošolcev sodelujejo vsi učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje preverjanih predmetov. Preizkuse
šestošolcev vrednotijo tudi učitelji razrednega pouka, preizkuse devetošolcev pa vsi učitelji, ki učijo v 7., 8. ali 9.
razredu. Po prijavah smo učitelje razporedili tako, da je vsak vrednotil bodisi preizkuse 6. razreda bodisi preizkuse
9. razreda, nikoli pa obojih. O razporeditvi učiteljev po predmetih in razredih smo obvestili šole. Vrednotenja so bili
opravičeni PGO, lahko pa tudi pomočniki za e-vrednotenje, ki so jih imenovali ravnatelji.
Večina učiteljev je v programu za e-vrednotenje vrednotila običajne preizkuse, manjša skupina učiteljev iz
dolenjske regije pa je vrednotila preizkuse učencev s posebnimi potrebami, ki imajo prilagojeno vrednotenje, in
preizkus s povečavo črk na velikost 18 na formatu A4. Preizkuse, ki jih ni bilo mogoče digitalizirati (povečave na
formatu A3) so tudi letos vrednotili učitelji iz izbrane ljubljanske šole in učitelji iz zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Pri vrednotenju preizkusov učencev z NIS učitelji niso
sodelovali; preizkuse so na Ricu ovrednotili člani PK.
Vrednotenje je potekalo med 10. in 27. majem 2016. Pri vsakem predmetu so imeli učitelji za vrednotenje na voljo
več dni (pri matematiki in slovenščini v 6. in 9. razredu ter pri tujem jeziku v 6. razredu pet delovnih dni, pri tretjih
predmetih v 9. razredu pa štiri delovne dni). Vsak ocenjevalec je najprej ovrednotil en preizkus za vajo in dva za
standardizacijo, med vrednotenjem pa še tri kontrolne preizkuse. O začetku vrednotenja in predvidenem številu
preizkusov za vrednotenje so bili ocenjevalci obveščeni po e-pošti in prek programa za e-vrednotenje.
Med vrednotenjem je bila ocenjevalcem na voljo brezplačna telefonska številka na Ricu, kamor so vsak delovni
dan med 8. in 18. uro lahko poklicali v primeru tehničnih težav, ki jih kljub pomoči pomočnika za e-vrednotenje na
šoli niso znali rešiti. Na vsebinska vprašanja o vrednotenju posameznih nalog so prek sistema sporočil v programu
za e-vrednotenje učiteljem odgovarjali PGO.
Podatke o udeležbi učiteljev pri vrednotenju in številu preizkusov pri posameznih predmetih prikazujeta
preglednici 3.8.5.1 in 3.8.5.2. V preglednici so upoštevani podatki o vseh prijavljenih učiteljih do dne, ko se je
pričelo vrednotenja posameznega predmeta.
Pri številu preizkusov na učitelja je pri vsakem predmetu navedeno, koliko preizkusov naj bi vsak učitelj ovrednotil,
pri čemer so izvzeti preizkusi za vajo in standardizacijo ter kontrolni preizkusi. Število preizkusov je bilo za učitelje,
ki so vrednotili prilagojene preizkuse učencev s posebnimi potrebami, nekoliko nižje.
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Preglednica 3.8.5.1: Udeležba učiteljev in povprečno število preizkusov na vrednotenju NPZ 2015/2016 v 6. razredu
Predmet

Štev. ocenjevalcev

Štev. učencev

Štev. preizkusov / učitelja

Slovenščina

1.007

17.139

17

Italijanščina

3

46

15

Madžarščina
Angleščina
Nemščina
Matematika

2

15

7

832

16.857

20

58

429

7

965

17.358

18

Preglednica 3.8.5.2: Udeležba učiteljev in število preizkusov na vrednotenju NPZ 2015/2016 v 9. razredu
Štev. ocenjevalcev

Štev. učencev

Štev. preizkusov / učitelja

Slovenščina

Predmet

818

16.515

20

Italijanščina

2

40

20

Madžarščina

4

17

4

Angleščina

212

4.120

19

Nemščina

36

92

3

Matematika

771

16.671

22

Fizika

262

4.176

16

Likovna umetnost

292

3.973

14

Zgodovina

439

4.058

9

3.8.6 Vpogledi v ovrednotene preizkuse
Učenec in njegovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v prisotnosti učitelja
na šoli in v roku, določenem s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju in Koledarjem NPZ.
Učenec lahko dostopa do svojih preizkusov znanja s kateregakoli računalnika s povezavo v medmrežju. Šola
organizira vpoglede v računalniški učilnici, tako da ima vsak učenec svoj računalnik, na katerem na spletni strani s
svojima šifro in številko EMŠO dostopa do ovrednotenih preizkusov znanja v obliki pdf. Poleg ovrednotenih
preizkusov in izpisa dosežkov učenca so na tej spletni strani dostopna tudi moderirana navodila za vrednotenje.
Učitelji, ki ob vpogledu v ovrednotene preizkuse skupaj z učencem ugotovijo morebitne napake pri točkovanju
posameznih nalog, podatke o tem učencu in preizkusu (ime in priimek oz. šifra učenca, predmet, naloga in opis
napake) posredujejo ravnatelju. Ravnatelj podatke za poizvedbe vnese v spletni uporabniški program Poizvedbe
NPZ na eRicu. Preizkuse učencev, ki uveljavljajo pravico do poizvedbe, ponovno v e-obliki pregleda glavni
ocenjevalec oziroma njegov pomočnik.
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3.8.7 Poizvedbe
Preizkuse učencev, ki uveljavljajo pravico do poizvedbe, ponovno v e-obliki pregleda glavni ocenjevalec oziroma
njegov pomočnik in preveri, ali so naloge ovrednotene v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. Če
ugotovi, da je poizvedba upravičena, skladno z moderiranimi navodili za vrednotenje nalogo (ali več nalog)
ponovno ovrednoti. Število doseženih točk se po poizvedbah lahko zviša, zniža ali ostane enako. Ric v rokih,
določenih s Koledarjem NPZ, šolam posreduje spremembe dosežkov učencev po poizvedbah.
V preglednicah 3.8.7.1 in 3.8.7.2 je prikazano število učencev, ki so se udeležili NPZ iz posameznega predmeta,
število in delež učencev, ki so uveljavljali pravico do poizvedb za posamezni predmet ter število in delež
sprememb po poizvedbah v 6. in 9. razredu.
Preglednica 3.8.7.1: Poizvedbe v 6. razredu
Število učencev
na NPZ

Predmet

SLOVENŠČINA

ITALIJANŠČINA

MADŽARŠČINA

ANGLEŠČINA

NEMŠČINA

MATEMATIKA

17.139

46

15

16.857

429

17.358

Poizvedbe

Spremembe po poizvedbah

Število

Delež (%)

1.325

7,73

0

0

916

24

1.490

0

0

5,43

5,59

8,58

Število

Delež (%)

višje število točk

882

66,57

enako število točk

419

31,62

nižje število točk

24

1,81

višje število točk

0

0

enako število točk

0

0

nižje število točk

0

0

višje število točk

0

0

enako število točk

0

0

nižje število točk

0

0

višje število točk

588

64,19

enako število točk

312

34,06

nižje število točk

16

1,75

višjee število točk

22

91,67

enako število točk

2

8,33

nižje število točk

0

0

višje število točk

1.087

72,95

enako število točk

381

25,57

nižje število točk

22

1,48

Pri slovenščini je letos 7,73 % učencev uveljavljalo pravico do poizvedbe (za eno ali več nalog znotraj preizkusa),
kar je malo manj kakor v preteklih dveh letih. Delež neupravičenih poizvedb je v primerjavi z lani rahlo padel (s
35,6 % na 31,6 %). Delež upravičenih poizvedb je z lanskih 64,4 % narasel na 68,4 %, kar pomeni, da se je 906
učencem oz. 5,29 % skupni dosežek pri slovenščini po poizvedbah spremenil.
Preglednica 3.8.7.2.: Delež (%) poizvedb pri slovenščini med leti, 6. razred
SLJ

NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

7,90

7,91

7,73

Poizvedbe so se v različnem številu pojavile pri vseh nalogah tako v I. delu (neumetnostno besedilo) kot tudi v 2.
delu (umetnostno besedilo) preizkusa. Pri nalogah z večjim številom poizvedb ocenjevalci niso pozorno prebrali
dodatnih navodil za vrednotenje ali pa so imeli težave s presojanjem, ali so odgovori učencev še strokovno
sprejemljivi.
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Slika 3.8.7.1: Število poizvedb po nalogah pri slovenščini, 6. razred
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Pri angleščini opažamo rahel porast v deležu poizvedb v primerjavi s preteklimi leti. Od 916 učencev, ki so vložili
zahtevo za poizvedbo, se je 604 učencem (3,58 %) končno število točk spremenilo, pri 312 učencih pa je ostalo
enako. Delež letošnjih upravičenih poizvedb (65,9 %) je tako v primerjavi z lani (63,3 %) malce višji.
Preglednica 3.8.7.3: Delež (%) poizvedb pri angleščini med leti, 6. razred
TJA

NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

4,36

5,28

5,43

Poizvedbe so se pojavile pri vseh postavkah v preizkusu, po številu poizvedb pa je pričakovano izstopala naloga
pisnega sporočanja, saj je kljub analitični lestvici pri vrednotenju pisnega sestavka vedno prisoten element
subjektivnosti.
Slika 3.8.7.2: Število poizvedb po nalogah pri angleščini, 6. razred
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Pri nemščini je od 429 učencev pravico do poizvedbe uveljavljalo 24 učencev. V primerjavi z lanskim letom je
delež poizvedb opazno upadel (za skoraj 6 %) in je nižji tudi kakor v letu poprej. Od tega je bilo skoraj 92 %
poizvedb upravičenih in samo 8 % neupravičenih.
Preglednica 3.8.7.4: Delež (%) poizvedb pri nemščini med leti, 6. razred
NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

7,26

11,56

5,59

TJN

Poizvedbe se pri nemščini niso pojavile pri vseh postavkah v preizkusu, največ učencev pa je želelo ponoven
pregled vrednotenja naloge pisnega sporočanja.
Slika 3.8.7.3: Število poizvedb po nalogah pri nemščini, 6. razred
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Pri matematiki je bilo število poizvedb v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko večje. Upravičenih poizvedb, pri
katerih se število točk v preizkusu zviša, je bilo 73 %, kar je nekoliko manj kakor prejšnje leto (78 %). Povečal pa se
je delež neupravičenih poizvedb, pri katerih se število točk ni spremenilo, in sicer z lanskih 22 % na 26 %.
Preglednica 3.8.7.5: Delež (%) poizvedb pri matematiki med leti
MAT

NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

7,82

6,63

8,58

Slika 3.8.7.4: Število poizvedb po nalogah pri matematiki
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Slika 3.8.7.5: Število poizvedb po nalogah pri matematiki
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Preglednica: 3.8.7.6: Poizvedbe v 9. razredu
Predmet

Število učencev
na NPZ

Poizvedbe
Število

Spremembe po poizvedbah

Delež (%)

Število

Delež (%)

1268

61,46

enako število točk

778

37,71

nižje število točk

17

0,82

višje število točk

0

0

enako število točk

0

0

nižje število točk

0

0

višje število točk

0

0

enako število točk

2

100

nižje število točk

0

0

višje število točk

višje število točk
SLOVENŠČINA

ITALIJANŠČINA

MADŽARŠČINA

ANGLEŠČINA

NEMŠČINA

MATEMATIKA

FIZIKA

ZGODOVINA

LIKOVNA UMETNOST

16.518

40

17

4.120

92

16.675

4.178

4.058

3.973

2.063

0

2

212

2

1.070

191

555

142

12,49

0,00

11,76

5,15

2,17

6,42

4,57

13,68

3,57

141

66,51

enako število točk

67

31,60

nižje število točk

4

1,89

višje število točk

1

50,00

enako število točk

1

50,00

nižje število točk

0

0

višje število točk

720

67,29

enako število točk

338

31,59

nižje število točk

12

1,12

višje število točk

144

75,39

42

21,99

enako število točk
nižje število točk

5

2,62

višje število točk

429

77,29

enako število točk

122

21,98

nižje število točk

4

0,72

višje število točk

116

81,69

enako število točk

15

10,56

nižje število točk

11

7,75
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Pri slovenščini je pravico do poizvedbe uveljavljalo 2.063 učencev, kar predstavlja 12,49 % vseh učencev, ki so
letos opravljali NPZ iz slovenščine v 9. razredu. Potem ko je delež poizvedb leta 2013 in 2014 zaradi uvedbe evrednotenja občutno padel, zdaj že drugo leto zapored beležimo rahel porast, ki pa je posledica neupravičenih
poizvedb.
Od vseh poizvedb jih je bilo namreč 1.285 (oziroma 62,29 %) upravičenih, pri ostalih 778 preizkusih (oziroma 37,71 %)
pa se končno število točk ni spremenilo. V primerjavi z lani (65,42 % upravičenih poizvedb) je delež upravičenih
poizvedb padel, že tretje leto zapored pa narašča delež neupravičenih poizvedb.
Preglednica 3.8.7.7: Delež (%) poizvedb pri slovenščini med leti, 9. razred
NPZ
2006

NPZ
2007

NPZ
2008

NPZ
2009

NPZ
2010

NPZ
2011

NPZ
2012

NPZ
2013

NPZ
2014

NPZ
2015

NPZ
2016

7,6

9,6

10,6

12,2

12,1

16,4

16,8

10,07

9,99

11,81

12,49

SLO

Po številu poizvedb kot vsako leto izstopata obe tvorbni nalogi in nekatere naloge, kjer ocenjevalci sami presojajo
smiselnost odgovora (v navodilih za vrednotenje je podanih nekaj primerov ustreznih odgovorov), pri tem pa
morajo dobro poznati izhodiščna besedila. Vzrok za nekatere poizvedbe pa je tudi neupoštevanje uvodnih ali
dodatnih navodil za vrednotenje.
Slika 3.8.7.6: Število poizvedb po nalogah pri slovenščini, 9. razred
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V letošnjem letu je 5,15 % učencev uveljavljalo pravico do poizvedbe pri angleščini, kar predstavlja najvišji delež
poizvedb pri angleščini od začetka NPZ. Od tega jih je bilo 31,6 % neupravičenih (okoli 3 % manj kakor lani).
Preglednica 3.8.7.8: Delež (%) poizvedb pri angleščini med leti, 9. razred
TJA

NPZ 2007

NPZ 2009

NPZ 2011

NPZ 2013

NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

4,7

3,6

4,3

4,4

3,3

3,6

5,15

Analiza poizvedb po nalogah kaže, da je bilo največ zahtev za ponovni pregled vrednotenja pri pisnem
sporočanju, kar je v skladu s pričakovanji, saj gre za nalogo, pri vrednotenju katere je določena mera subjektivnosti
vedno prisotna.
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Slika 3.8.7.7: Število poizvedb po nalogah pri angleščini, 9. razred
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Že tako nizek delež poizvedb pri nemščini je v primerjavi z lanskim letom še padel. Od 92 učencev sta le 2
uveljavljala pravico do poizvedbe (oba pri nalogi pisnega sporočanja), od tega je bila pri enem poizvedba
upravičena, pri drugem pa se število točk ni spremenilo.
Preglednica 3.8.7.9: Delež (%) poizvedb pri nemščini med leti, 9. razred
NPZ 2007

NPZ 2009

NPZ 2011

NPZ 2013

NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

5,6

3,3

4,9

6,2

2,6

2,82

2,17

TJN

Pri matematiki se je delež poizvedb glede na lansko leto nekoliko znižal. Upravičenih poizvedb, pri katerih se
število točk v preizkusu poveča, je bilo 67 %, kar je nekoliko manj kot prejšnje leto (69 %). Povečal pa se je delež
neupravičenih poizvedb, pri katerih se število točk ni spremenilo, in sicer z lanskih 30 % na 31,5 %.
Preglednica 3.8.7.10: Delež (%) poizvedb pri matematiki med leti
NPZ
2006

NPZ
2007

NPZ
2008

NPZ
2009

NPZ
2010

NPZ
2011

NPZ
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NPZ
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NPZ
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NPZ
2016
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4,1

4,5

4,6

4,4

6,3

5,4

5,7

5,95

7,35

6,42

MAT

Slika 3.8.7.8: Število poizvedb po nalogah pri matematiki
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Slika 3.8.7.9: Število poizvedb po nalogah pri matematiki
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Pri fiziki je preizkus razdeljen na dva dela, na naloge izbirnega tipa in na ostale naloge. Pri nalogah izbirnega tipa
nismo pričakovali veliko poizvedb, saj je ocenjevalec moral samo prepisati črko učenčevega odgovora. Do napake
je lahko prišlo, če je ocenjevalec vpisal napačno črko ali če črke ni vpisal. Pri teh nalogah so bile tri poizvedbe, dve
neupravičeni, pri eni p se je število točk po poizvedbi znižalo. Pri ostalih nalogah je bil delež poizvedb malenkost
višji
kot
prejšnje
leto,
vendar
je
bil
delež
upravičenih
poizvedb
za
4 % nižji.
Preglednica 3.8.7.11: Delež (%) poizvedb pri fiziki med leti
NPZ 2007

NPZ 2008

NPZ 2012

NPZ 2014

NPZ 2016

3,4

3,4

7,3

4,49

4,57

FIZ

Slika 3.8.7.10: Število poizvedb po nalogah pri fiziki – ostale naloge
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Pri zgodovini je pravico do ponovnega vrednotenja v postopku poizvedbe uveljavljalo 555 učencev, kar
predstavlja 13,68 % vseh učencev, ki so opravljali NPZ iz tega predmeta. Delež poizvedb kljub uvedbi evrednotenja, ki omogoča spremljanje kakovosti dela ocenjevalcev med vrednotenjem in takojšnje odpravljanje
morebitnih napak, pri zgodovini ne upada.
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Preglednica 3.8.7.12: Delež (%) poizvedb pri zgodovini, 9. razred
NPZ 2007

NPZ 2008

NPZ 2010

NPZ 2013

NPZ 2016

10,5

14,8

14,6

11,96

13,68

ZGO

V preizkusu znanja ni niti ene naloge, pri kateri ne bi bilo vsaj ene poizvedbe. Večje število poizvedb je pri nalogah,
ki preverjajo znanje na višjih taksonomskih stopinjah in pri katerih mora učenec odgovor zapisati v več povedih
oziroma zapisati samostojen daljši odgovor.
Slika 3.8.7.11: Število poizvedb po nalogah od 1 do 11 pri zgodovini, 9. razred
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Slika 3.8.7.12: Število poizvedb po nalogah od 12 do 20 pri zgodovini, 9. razred
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Preizkuse znanja iz likovne umetnosti smo v šolskem letu 2015/2016 prvič vrednotili elektronsko. Delež poizvedb
na NPZ 2016 zato morda ni primerljiv z deležem poizvedb na NPZ 2010.
Preglednica 3.8.7.13: Delež (%) poizvedb pri likovni umetnosti, 9. razred
NPZ 2010

NPZ 2016

9,1

3,57

LUM

Število poizvedb je nekoliko višje pri 5. nalogi prvega dela preizkusa, kjer so učenci podajali slikovni odgovor. Večje
število poizvedb pa je pričakovano tudi pri 21. nalogi drugega dela preizkusa oziroma pri likovni nalogi. Odprt tip
naloge in kompleksna naloga z večjim možnim številom točk vpliva na manjšo usklajenost vrednotenja.
Slika 3.8.7.13: Število poizvedb po nalogah od 1 do 10 pri likovni umetnosti, 9. razred
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Slika 3.8.7.14: Število poizvedb po nalogah od 11 do 21 pri likovni umetnosti, 9. razred
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3.9 Analiza kakovosti vrednotenja
Elektronsko vrednotenje preizkusov nam omogoča pripravo različnih analiz vrednotenja, ki nudijo povratno
informacijo o kakovosti vrednotenja tako državni in predmetnim komisijam, Ricu, ravnateljem kot tudi
posameznemu ocenjevalcu, s ciljem poenotiti kriterije in zagotoviti večjo kakovost vrednotenja.
Vsako leto pripravimo analize poizvedb (gl. poglavje 3.8.7), ki so zagotovo eden od pokazateljev kakovosti
vrednotenja. Poleg tega primerjamo vrednotenje vsakega ocenjevalca pri določenem predmetu in referenčno
vrednotenje PK pri kontrolnih preizkusih, s čimer dobimo vpogled v kakovost vrednotenja vseh ocenjevalcev.
Slika 3.9.1: Primer ujemanja vrednotenja ocenjevalcev z referenčnim vrednotenjem pri enem od kontrolnih
preizkusov

S kakovostjo vrednotenja pa želimo seznaniti tudi vsakega posameznega ocenjevalca, zato pripravimo
individualne povratne informacije.
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Vsak ocenjevalec prek spletnega mesta s šifro za vstop v računalniški program za e-vrednotenje dostopa do
povratne informacije o kakovosti svojega vrednotenja.
V informaciji je predstavljeno vrednotenje kontrolnih preizkusov znanja. Ocenjevalec iz preglednice razbere
referenčno vrednotenje pri posameznih nalogah in ga primerja s svojim vrednotenjem. Naloge, kjer se referenčno
vrednotenje in ocenjevalčevo vrednotenje ne ujemata, so obarvane s temno barvo. Ocenjevalec si lahko na
spletnem mestu ogleda tudi vse tri ovrednotene kontrolne preizkuse znanja z odgovori učencev in razmisli o
odstopanjih pri vrednotenju. Pri tem so mu v pomoč tudi objavljena Navodila za vrednotenje preizkusov znanja
ter pojasnila in dodatne razlage vrednotenja kontrolnih preizkusov, ki so jih napisale PK. V pojasnilih komisije
navedejo razloge za vrednotenje in točkovanje posameznih nalog, pri katerih so ocenjevalci največkrat odstopali
od referenčnega vrednotenja. Pri tem je potrebno poudariti, da je neujemanje oziroma ujemanje z referenčnim
vrednotenjem močno povezano z naravo predmeta samega in strukturo preizkusa znanja ter izborom tipov nalog
v preizkusu. Pričakovano večja odstopanja so pri nalogah odprtega in polodprtega tipa.
Slika 3.9.2: Primer preglednice vrednotenja kontrolnih preizkusov znanja za učitelja ocenjevalca

Ocenjevalec prejme tudi podatke o številu preizkusov, ki jih je ovrednotil (brez preizkusov za vajo, standardizacijo in
kontrolo), in podatke o teh preizkusih na poizvedbah. Podatki so nato razčlenjeni še glede na to, ali je bilo skupno
število točk v preizkusih po poizvedbah višje, nižje ali pa je ostalo enako. Za preizkuse, ki so bili ponovno ovrednoteni
na poizvedbah, so navedeni končno število točk pred poizvedbami, po poizvedbah in razlika v številu točk.
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Slika 3.9.3: Primer preglednice podatkov o preizkusih učitelja ocenjevalca na poizvedbah

Slika 3.9.4: Primer preglednice podatkov o točkovanju v preizkusih, ki so bili na poizvedbah ovrednoteni z višjim
številom točk

Slika 3.9.5: Primer pojasnila vrednotenja posamezne naloge, ki ga pripravi predmetna komisija
Naloga:

Navodila za vrednotenje:
Naloga

12.1

Točke Odgovor

1

Dodatna navodila

Oddajniki zvoka, tri od:
piščalka
gume
sirene
avtomobil
reševalno vozilo
promet

Odgovorov, kot so »policist« in
podobno, ne štejemo za
pravilne. Opisov dogodkov, kot
so »cviljenje gum« ali »močno
zaviranje«, ne štejemo za
pravilne.
Če je med odgovori vsaj en
nepravilen, učenec točke ne
dobi.

Komentar:
Odstopanje ni veliko, a 11 % ocenjevalcev je vrednotilo odgovor učenca pri postavki 12.1 kot pravilen. Ker so
oddajniki zvoka izključno predmeti, katerih nihanje ima lahko za posledico oddajanje zvoka (cviljenje gum …) in
ker naloga od učenca izrecno zahteva izpis oddajnikov zvoka, so se na moderaciji učitelji poenotili, da je kakršen
koli drugačen zapis vrednoten kot napačen. Ker je to nedvoumno zapisano tudi v navodilih za moderacijo, je
najverjetnejši razlog za odstopanje nepozornost ocenjevalcev pri vrednotenju.
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4 DOSEŽKI IN REZULTATI
NACIONALNEGA PREVERJANJA
ZNANJA
4.1 Uvod v analize dosežkov nacionalnega preverjanja
znanja
V tem poglavju so poročila predmetnih komisij o analizah dosežkov pri letošnjem nacionalnem preverjanju znanja
v šestem in devetem razredu. PK so opisale izhodišča za sestavo preizkusov znanja, osnovne statistične podatke o
dosežkih na preizkusu in analize ter ugotovitve o dosežkih po posameznih nalogah oziroma po smiselnih sklopih
nalog.
Osnovni statistični podatki o preizkusih NPZ so predstavljeni v preglednicah v poročilu vsake komisije. Preglednice
prikazujejo število učencev, ki so se udeležili NPZ v rednem roku, najnižje in najvišje število odstotnih točk, ki so jih
učenci dosegli na preizkusu znanja, povprečje doseženih odstotnih točk, standardni odklon in zanesljivost
preizkusa znanja. Indeks zanesljivosti (Cronbachov alfa) kaže natančnost merjenja s preizkusom znanja. Čim višji je
koeficient zanesljivosti, tem večja je verjetnost, da bi pri ponovnem preverjanju znanja učencev z istim preizkusom
dobili enake ali podobne dosežke, pod pogojem, da se njihovo znanje v vmesnem času ne bi spremenilo.
Iz preglednic so razvidni dosežki na preizkusih znanja. Prikazani so: število nalog (postavk), možno število točk,
povprečje doseženih točk in težavnost preizkusa znanja. Indeks težavnosti oziroma povprečje doseženih
odstotnih točk pove, kako zahteven je preizkus znanja. Višji indeks težavnosti pomeni manj zahteven preizkus.
Preglednicam z osnovnimi statističnimi podatki sledijo analize in ugotovitve PK o dosežkih na preizkusu. V njihove
analize so vključeni tudi kvalitativni opisi znanja, ki so jih PK pripravile v juniju 2016 za dosežke učencev šestega in
devetega razreda. Te informacije so šolam dostopne na spletnih straneh eRic, vključili pa smo jih tudi v analize
dosežkov v tem letnem poročilu. Priprava kvalitativnih opisov znanja je podrobneje razložena v naslednjem
razdelku.

4.1.1 Priprava kvalitativnih opisov znanja na izbranih območjih dosežkov
Pomemben cilj NPZ je učencem, njihovim staršem, učiteljem in šolam ponuditi dodatno informacijo o
doseženem znanju učencev. Del te informacije so učenci prejeli v obliki doseženih točk in odstotkov ob vpogledu
v svoje preizkuse NPZ. Dodatno so prejeli tudi informacijo za učence in starše, ki omogoča primerjavo učenčevega
dosežka s šolskim in slovenskim povprečnim dosežkom. Člani PK in sodelavci Državnega izpitnega centra pa smo
pripravili še kvalitativne opise izbranih območij na lestvici dosežkov na NPZ. Pri pripravi opisov smo se zgledovali
po mednarodnih raziskavah znanja, kot so PISA, TIMSS in PIRLS.
Grafične predstavitve dosežkov na NPZ smo izdelali tako, da smo dosežke vseh učencev, ki so sodelovali na NPZ iz
danega predmeta, razvrstili od najnižjega do najvišjega, nato pa smo z višino stolpca prikazali število učencev z
danim dosežkom. Na slikah v letnem poročilu so tako predstavljeni letošnji dosežki učencev devetega razreda pri
slovenščini, matematiki, tujem jeziku, fiziki, zgodovini in likovni umetnosti in dosežki učencev šestega razreda pri
slovenščini, matematiki in tujem jeziku. Dosežki so predstavljeni v odstotnih točkah, s piko pa je na sliki označen
povprečni slovenski dosežek.
Na vsaki grafični predstavitvi dosežkov učencev so s posebno barvo označena štiri območja: zeleno, rumeno,
rdeče in modro.
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Zeleno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov (glede na
preostale dosežke). V tem območju je 10 odstotkov učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 20 odstotkov in
nižji od 70 odstotkov preostalih dosežkov. (V statističnem žargonu pravimo, da so to dosežki med 20. in 30.
kvantilom.)
Rumeno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov. V tem
območju je 10 odstotkov učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 45 odstotkov in hkrati nižji od 45 odstotkov
preostalih dosežkov. (V statističnem žargonu pravimo, da so to dosežki med 45. in 55. kvantilom.)
Rdeče območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov. V tem
območju je 10 odstotkov učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 70 odstotkov in nižji od 20 odstotkov
preostalih dosežkov. (V statističnem žargonu pravimo, da so to dosežki med 70. in 80. kvantilom.)
Modro območje označuje učence, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov. V tem območju je 10
odstotkov učencev z najvišjimi dosežki; njihovi dosežki so višji od 90 odstotkov dosežkov. (V statističnem žargonu
pravimo, da so to dosežki nad 90. kvantilom.)
Za vsako od navedenih območij smo določili naloge, ki so jih učenci reševali uspešno, – uspešnost reševanja
pomeni, da je dano nalogo pravilno rešilo vsaj 65 odstotkov učencev z dosežki v danem območju (tako določajo
uspešnost tudi v mednarodnih raziskavah znanja). To v splošnem pomeni, da so učenci z višjimi dosežki uspešno
reševali tudi naloge iz nižjih območij (znanje namreč razumemo kot naraščajoče), – učenci z dosežki v rumenem
območju so zato v splošnem uspešno reševali tako naloge iz rumenega območja kot tudi naloge iz zelenega
območja; učenci z dosežki v rdečem območju so poleg nalog iz rdečega območja v splošnem uspešno reševali
tudi naloge iz zelenega in rumenega območja; učenci z dosežki v modrem območju pa so v splošnem uspešno
reševali tako naloge iz modrega območja kot tudi tiste, ki so uvrščene v preostala območja. Za dosežke zunaj
izbranega območja pa lahko v splošnem sklepamo naslednje: Če ima učenec dosežek pod prvim (to je zelenim)
območjem, lahko rečemo, da z nižjo verjetnostjo (manj kot 65-odstotno) izkazuje znanje, uvrščeno v prvo
območje; če ima dosežek med dvema območjema, lahko rečemo, da z visoko verjetnostjo (več kot 65-odstotno)
izkazuje znanje, ki je uvrščeno v spodnje območje, in z nižjo verjetnostjo (manj kot 65-odstotno) izkazuje znanje,
uvrščeno v zgornje območje.
PK za NPZ so po pregledu tako razvrščenih nalog pripravile opis oziroma sintezo vsebin, ki so skupne nalogam iz
posameznega območja. Kvalitativni (oziroma vsebinski) opisi območij predstavljajo vsebino tistega znanja, ki ga (s
65-odstotno verjetnostjo) izkazujejo učenci z dosežki v izbranem območju. Del nalog v preizkusu niti učenci z
najvišjimi dosežki niso uspešno reševali v vsaj 65 odstotkih primerov. Tudi za te naloge je pripravljen opis vsebin, ki
predstavljajo najzahtevnejše znanje.
Opisi izbranih območij na lestvicah dosežkov letošnjega NPZ so enaki za vse šole. Pri uporabi teh podatkov (še
zlasti podatkov o povprečnih dosežkih na šolah) pa je treba opozoriti, da niso namenjeni neposrednim
primerjavam med šolami. Na povprečne dosežke namreč vpliva veliko raznovrstnih dejavnikov, zato ni primerno,
da se o uspešnosti šolskega dela sklepa le na podlagi povprečnega dosežka na NPZ. Prav tako je pomembno
vedeti, da izbira območij na lestvici dosežkov nikakor ni povezana s šolskimi ocenami, temveč temelji le na
porazdelitvi dosežkov pri preizkusih NPZ. Pri uporabi opisov vsebin znanja po območjih je treba tudi upoštevati,
da ti temeljijo na manjšem številu nalog iz letošnjih preizkusov in bi že navidez manjše spremembe v nalogi
morda vplivale na uvrstitev naloge v drugo skupino. Opisi so tako pripravljeni kot splošno vodilo pri ugotavljanju
vsebine znanja učencev.
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4.1.2 Smernice za analizo dosežkov nacionalnega preverjanja znanja
Rezultati NPZ omogočajo vrsto analiz, ki so zanimive za učenca, učitelja, ravnatelje, upravljavce sistema in vso
zainteresirano javnost. Celoten NPZ je namenjen ugotavljanju znanja in informacij, ki omogočajo izboljšave in
večjo učinkovitost v šolstvu. Zaradi velikega števila možnih analiz in korakov pri analizi podatkov pa se lahko
pojavijo tudi vprašanja o načinih pravilne interpretacije dobljenih rezultatov, zato so v nadaljevanju navedene
smernice za boljšo interpretacijo.
Vsaka interpretacija rezultatov mora upoštevati podrobnosti priprave konkretnih preizkusov znanja v vsakem roku,
vzorčenja šol za tretji predmet NPZ, izvedbe NPZ na šolah ter vnosa podatkov v končno bazo na Ricu. Pri
interpretaciji statistike in rezultatov statističnih analiz je treba poleg tega upoštevati še omejitve posameznih
statističnih metod in veljavnost predpostavk, na katerih temeljijo v posameznem primeru.
Pri primerjanju rezultatov med leti se moramo zavedati, da v trenutnem konceptu priprave preizkusov NPZ
dosežki med posameznimi leti niso umerjeni na isto mersko lestvico in jih ne moremo preprosto primerjati, zaradi
česar je ugotavljanje trendov v znanju učencev zelo oteženo.
Podobno velja tudi za primerjave med predmeti. Ker so strukture preizkusov in značilnosti posameznih
predmetov specifične, dosežkov pri enem predmetu ne moremo primerjati z dosežki pri drugem predmetu,
čeprav povsod govorimo o (navidez primerljivih) odstotnih točkah.
V nadaljevanju so predstavljeni primeri slik in preglednic, ki so uporabljeni v poročilih o analizah dosežkov NPZ pri
posameznih predmetih. Pri teh predstavitvah dosežkov spodaj navajamo nekaj splošnih pojasnil in opozoril na
omejitve pri interpretacijah. Za vse predstavitve v poročilih PK velja, da so pri izračunih statistike in pripravi
slikovnih predstavitev zaradi jasnosti interpretacije rezultatov v izračune vključeni le dosežki učencev, ki obiskujejo
redni program osnovne šole in so NPZ opravljali v rednem roku. Analiza dosežkov učencev v prilagojenem
programu osnovne šole z NIS je predstavljena v samostojnem razdelku.
Primerjava dosežkov med spoloma
Slika 4.1.2.1: Primer primerjave dosežkov med spoloma

62

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Slika primerjave dosežkov med spoloma predstavlja ločeni porazdelitvi dosežkov učencev in učenk pri
posameznem predmetu NPZ po odstotnih točkah. Porazdelitvi sta postavljeni ena ob drugi tako, da sega lestvica
dosežkov od najnižjih spodaj (0 odstotnih točk) do najvišjih na vrhu (100 odstotnih točk) slike. Zaradi optimalnega
prikaza je slika prilagojena številu učencev in učenk, zato sredinska os med obema porazdelitvama ni vedno na
sredini slike. Do praznih prostorov med stolpci porazdelitve lahko pride zaradi preračunavanja 'surovih' točk, v
katerih se vrednoti preizkus, v odstotne točke (npr. na prikazani sliki se surove točke v obsegu 0–60 preračunajo v
odstotne točke v obsegu 0–100).
Primerjava dosežkov po regijah
Preglednica 4.1.2.1 prikazuje dosežke učencev po statističnih regijah Slovenije. Ker so slovenske statistične regije
zelo različne po številu prebivalcev, je tudi število učencev v posamezni regiji (in s tem na NPZ) zelo različno. V
preglednici je zato poleg aritmetične sredine in standardnega odklona dosežkov vsake regije tudi število učencev,
na katerih temelji podatek posamezne regije. Pri interpretaciji moramo biti posebej pozorni pri tretjih predmetih,
saj je vzorčenje tretjih predmetov znotraj regije sicer naključno, vendar se vzorčijo šole in ne neposredno učenci,
kar pri majhnih regijah lahko vpliva na izkazan dosežek regije. Če je v regiji zelo malo šol in še te razdelimo med tri
ali štiri tretje predmete, ki se opravljajo v določenem roku NPZ, potem lahko na posamezni predmet v regiji pride
zelo malo šol. Če so šole znotraj regije precej različne v svojih dosežkih, moramo pri primerjavah dosežkov regij pri
istem predmetu v različnih rokih NPZ upoštevati tudi, da je lahko prišlo v določeni regiji pri posameznem
predmetu do naključnega izbora šol, katerih skupni dosežek je lahko večji ali manjši od dejanskega dosežka regije
pri tem predmetu in je težko podati oceno, ali je opažena razlika med različnimi roki NPZ oziroma odstopanje od
državnega povprečja posledica vzorčenja ali dejanskih razlik v znanju učencev. V preglednici je navedeno tudi
število šol. Omogoča nam sklepanje o reprezentativnosti tako vzorčenih podatkov.
Preglednica 4.1.2.1: Primer primerjave dosežkov po regijah
Regija

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

Gorenjska regija

62,93

17,74

1.879

34

Goriška regija

62,93

17,09

1.143

28

Jugovzhodna Slovenija

62,91

18,51

1.523

36

Koroška regija

60,50

17,22

763

17

Notranjsko-kraška regija

60,53

17,28

470

16

Obalno-kraška regija

59,26

18,24

739

21

Osrednjeslovenska regija

64,66

17,65

4.682

97

Podravska regija

59,10

18,47

2.713

78

Pomurska regija

58,08

19,07

1.129

38

Savinjska regija

60,65

18,13

2.527

58

Spodnjeposavska regija

61,65

17,06

666

22

Zasavska regija

61,03

16,81

419

7
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4.2 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja v
šolskem letu 2015/2016
4.2.1 Predmetna komisija za slovenščino
4.2.1.1 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja
iz slovenščine v 6. razredu
SLIKE
Slika 4.2.1.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini, 6. razred
Slika 4.2.1.1.2: Porazdelitev točk pri slovenščini, 6. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.1.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.1.1.2: Porazdelitev dosežkov pri slovenščini po regijah, 6. razred
Preglednica 4.2.1.1.3: Specifikacijska tabela, slovenščina, 6. razred

4.2.1.2 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja
iz slovenščine v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.1.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini, 9. razred
Slika 4.2.1.2.2: Porazdelitev točk pri slovenščini, 9. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.1.2.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.1.2.2: Porazdelitev dosežkov pri slovenščini po regijah, 9. razred
Preglednica 4.2.1.2.3: Specifikacijska tabela, slovenščina, I. del, 9. razred
Preglednica 4.2.1.2.4: Specifikacijska tabela, slovenščina, II. del, 9. razred

64

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

4.2.1.1 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacije o preizkusu znanja.

Analiza dosežkov
NPZ iz slovenščine je v 6. razredu potekal 6. maja 2016. Osnovne statistične podatke prikazuje spodnja preglednica:
Preglednica 4.2.1.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev

17.139

Število postavk v preizkusu

31

Možne točke

50

Povprečno število točk

27,23

Povprečno število točk v odstotkih

54,46

Standardni odklon

19,20

Indeks težavnosti

0,54

Indeks zanesljivosti

0,88

Skupni dosežek na preizkusu je bil letos s 54,46 odstotne točke za 5 odstotnih točk višji kot v letu 2015. Glede na
indeks težavnosti je bil letošnji preizkus za učence nekoliko lažji kot lanski in ima visoko stopnjo zanesljivosti,
primerljivo s prejšnjimi leti (lani enaka), kar pomeni, da so preizkusi iz leta v leto razmeroma stabilni in
konsistentno merijo zmožnosti učencev.
V letošnjem preizkusu je 8 šestošolcev doseglo prav vse točke, 6 pa jih ni doseglo nobene.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.1.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini, 6. razred
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Slika kaže pravilno Gaussovo krivuljo pri učencih (z vrhom med 40 in 50 odstotnimi točkami), pri učenkah pa je ta,
tako kot velja za zadnja leta, pomaknjena nekoliko v desno (z vrhom med 60 in 70 odstotnimi točkami). Primerjava
s prejšnjimi leti tudi letos kaže večjo uspešnost deklet v primerjavi s fanti. Kot zadnja leta je tudi letos najvišjih
dosežkov pri učencih precej manj kakor pri učenkah, za najnižje dosežke pa velja ravno nasprotno. Sistematično
višji dosežek učenk je verjetno posledica na splošno večje motiviranosti za branje in s tem večje izkušenosti z
branjem različnih besedil (preizkus iz slovenščine se za zdaj omejuje na branje). Vprašanje motivacije za branje se
pri fantih vedno znova izpostavlja in za učitelje slovenščine ostaja izziv, zagotovo pa je problematičen trend
upadanja njihove bralne uspešnosti.
Preglednica 4.2.1.1.2: Porazdelitev dosežkov pri slovenščini po regijah, 6. razred
Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

Gorenjska regija

Regija

55,09

19,51

1.911

35

Goriška regija

52,93

18,72

943

28

Jugovzhodna Slovenija

53,94

20,30

1.207

36

Koroška regija

52,99

18,89

630

23

Notranjsko-kraška regija

54,79

18,80

439

15

Obalno-kraška regija

51,98

18,82

801

23

Osrednjeslovenska regija

56,08

19,22

4.723

105

Podravska regija

53,24

18,87

2.445

87

Pomurska regija

52,98

18,77

912

39

Savinjska regija

55,15

18,96

2.245

59

Spodnjeposavska regija

53,58

19,40

575

22

Zasavska regija

52,27

19,07

308

8

Zgornja preglednica letos kaže manjše razlike v dosežku med regijami v primerjavi z lanskim letom (le 4,1
odstotne točke, lani 6,1). Razporeditev regij po povprečnih dosežkih je podobna kot zadnja leta: najvišji povprečni
dosežek beležijo učenci v Osrednjeslovenski regiji, ki ji letos sledita Savinjska (lani v sredini) in Gorenjska regija.
Najnižji dosežek so letos dosegli učenci Obalno-kraške regije (lani Zasavske).

Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja
Slika 4.2.1.1.2: Porazdelitev točk pri slovenščini, 6. razred
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Preizkus iz slovenščine je bil v letošnjem letu kot vsa leta doslej dvodelen, v razmerju, kot ga določa tudi učni načrt
(UN): 60 % nalog v preizkusu je bilo namenjenih preverjanju standardov znanja iz jezika, 40 % pa iz književnosti.
Dosežki preizkusov na NPZ nakazujejo trende glede znanja in zmožnosti učencev in učenk (v nadaljevanju v moški
obliki) pri slovenščini ob zaključku drugega triletja, v našem primeru pri slovenščini.
Izhodiščna besedila in naloge v preizkusu
V I., jezikovnem delu preizkusa so učenci prebrali dve izhodiščni besedili (IB), in sicer besedilo Lipicanec (vir zanj so
bila različna besedila s spleta: http://konji.si/lipicanec, http://kam.si/zanimivosti/o_lipicancu.html, http://hostalipizzans.eu/lipicanec.html, http://sl.wikipedia.org/wiki/Lipicanec) in oglasno besedilo Predstava klasične šole
jahanja (http://www.lipica.org/si/kaj-poceti/predstava-klasicne-sole-jahanja), ki je navajalo različne podatke o
ogledu predstav v Lipici. Obe besedili sta bili prirejeni za potrebe NPZ, obe sta bili opremljeni s fotografijami.
Naloge iz jezika so v skladu s standardi znanja v UN (str. 80) preverjale zmožnost kritičnega sprejemanja
enogovornega neumetnostnega besedila, tj. tihega branja in razumevanja besedila, primernega starosti učencev.
V II., književnem delu preizkusa so učenci prebrali eno IB, in sicer odlomek mladinske realistične pripovedi Franceta
Bevka Tonček (MK 1970). Naloge ob besedilu so preverjale recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost samostojnega
tihega branja neznanega književnega besedila ter samostojnega pisanja o oz. ob njem (UN, standardi znanja, str.
84). V nalogah so morali učenci dogajanje v IB tudi pojasnjevati, ena naloga je preverjala tudi literarnovedno
znanje.
Tudi tokrat je predmetna komisija za slovenščino za IB izbrala besedila, ki nagovarjajo mlade bralce oz. so zanje
zanimiva (v jezikovnem delu besedilo o lipicancih, v književnem pa mladinska pripoved). Identifikacija s tematiko
branega besedila zagotovo vpliva na motivacijo za branje in posledično tudi na uspešnost reševanja preizkusa.
V nadaljevanju so preizkus in posamezne naloge v njem razvrščene glede na t. i. barvna območja: od zelenega, ki
jih je uspešno rešila večina učencev, do modrega, ki jih je uspešno rešila le zgornja desetina učencev, in območja
nad modrim, ki jih v 65 % primerov ne rešijo niti najboljši učenci. Bolj konkretno: zeleno območje označuje tiste
učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, rumeno pa tiste, katerih skupni dosežki
določajo mejo med polovicama dosežkov. Rdečemu in modremu območju pripadajo najuspešnejši učenci oz.
tisti, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov (rdeče) in zgornjih 10 % (modro). Posamezna
območja kažejo, katere standarde znanja po UN učenci na splošno dosegajo in katerih ne in bi jim bilo zato pri
pouku slovenščine treba posvetiti več pozornosti, in to tako v prvih dveh kot v zadnjem triletju.

ZELENO OBMOČJE

V l. delu preizkusa (jezikovni del) sta v zelenem območju 2 nalogi, in sicer:
− 1. naloga, ki je preverjala poznavanje teme besedila in bistvene podatke. Učenci so morali (na podlagi dveh
besedil) ugotoviti, v katerem besedilu so podatki, ki jih zahtevajo vprašanja.
4.
naloga, ki je preverjala razumevanje bistvenih podatkov. Učenci so morali ugotoviti, ali posamezne trditve
−
držijo za žrebce ali za kobile.
V ll. delu preizkusa (književni del) sta v zelenem območju dve nalogi, in sicer:
− 1. naloga, ki je preverjala zmožnost umestitve izhodiščnega besedila glede na avtorja (ali je besedilo umetno
ali ne), prepoznavanje proze, ločevanje avtorja besedila od pripovedovalca, prepoznavanje pripovedne
vrste in razumevanje bistvenih podatkov (o času dogajanja).
− 7. naloga, ki je preverjala razumevanje stalnih besednih zvez. Gre za nalogo povezovanja, pri kateri so morali
učenci pomen izbrati med tremi ponujenimi možnostmi, kar jim ni predstavljalo posebnih težav.
Za zeleno območje so bile določene naloge, ki jih je uspešno rešilo vsaj 65 % učencev z dosežki v tem območju.
Te naloge preverjajo nižje taksonomske ravni, tj. razumevanje in poznavanje, po UN pa minimalne standarde. Vse
štiri naloge so učenci zelo uspešno rešili, morebiten vzrok za to gre morda pripisati tudi dejstvu, da so bile vse
naloge v tem območju izbirnega ali povezovalnega tipa (učenci odgovorov niso samostojno ubesedovali).
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RUMENO OBMOČJE

V l., jezikovnem delu preizkusa v to območje spadajo 3 naloge:
− 3. naloga je preverjala razumevanje okoliščin nastanka besedila. Učenci so morali na podlagi podatkov o IB in
v njem označiti, ali so dane trditve o obeh besedilih pravilne ali ne.
− 5. naloga je preverjala razumevanje bistvenih podatkov oz. zmožnost selektivnega branja. Učenci so v
odgovoru morali uporabiti ustrezne podatke iz izhodiščnega besedila.
7.
naloga je v okviru poimenovalne zmožnosti preverjala razlaganje besednih zvez iz prebranega besedila.
−
Učenci so morali s svojimi besedami pojasniti, kaj pomeni dana (podčrtana) besedna zveza.
V II., književnem delu preizkusa v rumeno območje spada le ena naloga:
− 3. naloga je zahtevala odgovor na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu: učenci so morali iz
IB razbrati in napisati podatke o krajih dogajanja.
Naloge rumenega področja so preverjale razumevanje in uporabo – torej nižje taksonomske ravni, po UN pa
minimalne standarde, in z njimi so imeli nekaj težav le manj uspešni učenci; bistvene podatke iz IB učenci torej
večinoma uspešno razberejo, prav tako uspešno prepoznajo okoliščine nastanka besedila.

RDEČE OBMOČJE

V I., jezikovnem delu preizkusa je v rdečem območju 5 nalog, in sicer 3 v celoti in 2 delno:
− 8. naloga je naloga, pri kateri so morali učenci izkazati metajezikovno zmožnost ter besedam določiti
pomenske in oblikovne lastnosti; v konkretni nalogi so morali prepoznati pomenske odnose med besedami
in sorodnost besed glede na besedno družino.
− 10. naloga je preverjala zapisovanje glavnih števnikov z besedami. Gre za uporabno znanje, naloga je torej
na nižji taksonomski ravni (uporaba).
− 11. b-naloga je naloga, ki je preverjala metajezikovno zmožnost, in sicer so morali učenci v nalogi prepoznati
osebni zaimek.
− 11. c-naloga je preverjala skladenjsko zmožnost, in sicer rabo osebnega zaimka: učenci so morali v povedi
poiskati besedo, na katero se osebni zaimek nanaša (nanašalnico).
− 11. e-naloga je naloga, ki je preverjala metajezikovno zmožnost, in sicer so morali učenci v nalogi izbirnega
tipa prepoznati besedno vrsto (dveh) podčrtanih besed (prislova).
− 12. naloga je preverjala skladenjsko zmožnost, učenci so morali dopolniti povedi z oblikovno pravilnimi
besedami in besednimi zvezami. Naloga preverja uporabo (nižja taksonomska raven) in po UN pokriva
minimalni standard.
− 13. a-naloga je vsebinski del tvorbne naloge, v kateri so morali učenci ob IB samostojno tvoriti novo
besedilo; v tem delu so morali učenci v prebranem IB poiskati nekatere podatke in jih vključiti v svoje besedilo.
Naloga je poleg nižjih taksonomskih ravni (razumevanje), vsebovala tudi višje (analiza, sinteza).
V II., književnem delu sta rdečemu območju pripadli 2 nalogi, ena v celoti in ena delno, in sicer:
− 5. a-naloga je preverjala zmožnost doživljanja in vrednotenja književne osebe, in sicer so morali učenci
pojasniti motiv za ravnanje književne osebe (s katerim namenom se je mati za obisk lepo oblekla).
− 5. b-naloga je preverjala, ali učenci znajo odgovoriti na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem
besedilu. Učenci so morali navesti posledice, ki jih je povzročilo ravnanje ene od književnih oseb (materina
obleka je povzročila bratov posmeh); naloga je zahtevala nekaj analitičnega razmišljanja in samostojno
ubeseditev odgovora (jezikovna pravilnost se sicer ni preverjala), torej višje taksonomske ravni.
− 9. a-naloga je vsebinski del tvorbne naloge in je preverjala recepcijsko zmožnost s tvorjenjem besedila ob
umetnostnih besedilih; učenci so morali samostojno napisati besedilo o nekaterih književnih osebah iz IB in
ovrednotiti odnose med njimi. Naloga je poleg nižjih taksonomskih ravni (razumevanje), vsebovala tudi višje
(analiza, sinteza, vrednotenje).
V rdeče območje sodijo naloge, ki preverjajo tako nižje (razumevanje in uporaba) kot višje taksonomske ravni
(analiza, sinteza in vrednotenje pri tvorbnih nalogah). Dosežki opozarjajo, da imajo učenci, kadar morajo v IB
poiskati ustrezne podatke in jih uporabiti v besedilu, ki ga sami tvorijo, precej težav. Skrb zbuja dejstvo, da gre tudi
pri teh nalogah za naloge, ki po UN preverjajo minimalne standarde.
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MODRO OBMOČJE

V I. delu preizkusa v modro območje sodijo 3 naloge v celoti, 2 delno (od tega ena del tvorbne naloge):
− 2. naloga je preverjala zmožnost selektivnega branja (določitev teme besedila, podteme in bistvenih
podatkov).
− Tudi 6. naloga je preverjala zmožnost selektivnega branja (vrednotenje besedila in utemeljitev svojega
mnenja); pri tej nalogi se je poleg vsebinske vrednotila tudi jezikovna pravilnost in tudi to je eden od razlogov,
da je naloga pripadla modremu območju.
9.
a-naloga in 11. a-naloga sta preverjali poimenovalno zmožnost, in sicer sta od učencev zahtevali razlago
−
besed/besednih zvez iz prebranega besedila; učenci so pri tem morali razumeti značajske lastnosti
(lipicanca) oz. preneseni pomen besedne zveze (pridih starih časov); tudi pri 11. a-nalogi se je vrednotila
jezikovna pravilnost, ki tudi sicer učencem z nižjimi dosežki povzroča veliko težav.
− 9. b-naloga in 11. č-naloga sta preverjali metajezikovno zmožnost – razvrščanje besede v besedne vrste
((lastnostni) pridevnik oz. glagol – izpis). Čeprav gre za nalogi na najnižji taksonomski ravni (znanje), so ju
uspešno rešili le učenci z najvišjimi dosežki.
− 11. d-naloga je merila poimenovalno zmožnost. Učenci so se morali vprašati po danih delih povedi.
− 13. b-naloga je del tvorbne naloge, kjer se je poleg vsebine (gl. rdeče območje) vrednotila tudi jezikovna
pravilnost; prav slednja je tudi tu pripadla modremu območju (gl. tudi zgoraj).
V II. delu so v modro območje spadale 2 nalogi v celoti in ena delno, in sicer:
− 4. naloga je od učencev zahtevala odgovore na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu
(prepoznavanje glavne književne osebe ter čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb – konkretno
prepoznavanje njenih značajskih lastnosti); ker so morali učenci pri tej nalogi ločiti značajske lastnosti od
zunanjih, so to nalogo uspešno rešili le učenci z višjimi dosežki.
− 6. naloga je bila kompleksnejša: učenci so morali odgovoriti na vprašanja o poteku dogajanja, sklepati na
nadaljevanje zgodbe in svoje odgovore samostojno ubesediti; pri tej nalogi se je vrednotila tudi jezikovna
pravilnost; dosežki kažejo, da so nalogo uspešno reševali le učenci z najvišjimi dosežki.
− 9. b-naloga je del tvorbne, kjer se je poleg vsebine (gl. rdeče območje) vrednotila tudi jezikovna pravilnost.
Naloge modrega območja je uspešno rešila le zgornja desetina najboljših učencev. V jezikovnem delu so imeli
učenci težave pri nalogah, ki so merile poimenovalno zmožnost, zmožnost selektivnega branja ter metajezikovno
zmožnost in jezikovno pravilnost. Problem je, kot opozarjamo že nekaj zadnjih let, predvsem samostojno
ubesedovanje odgovorov, še posebej, če se preverja tudi njihova jezikovna pravilnost, pa naj gre za besedila,
tvorjena ob umetnostnem ali ob neumetnostnem besedilu. Pri umetnostnem besedilu so se pokazali tudi
primanjkljaji v doseganju cilja razvijanja recepcijske zmožnosti (interpretacija umetnostnega, tokrat pripovednega
besedila, in pisanje o njem).

NAD MODRIM OBMOČJEM

V območje nad modrim v letošnjem preizkusu sodita 2 nalogi književnega dela (II. del preizkusa):
− 2. naloga je od učencev zahtevala odgovor na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu (o čem
govori književno besedilo) – kot kompleksnejša naloga je preverjala tudi višje taksonomske ravni (torej
povzemanje teme – sintezo učenčevih spoznanj).
− 8. naloga je poleg strokovnega izrazja (mladinska realistična pripoved) preverjala tudi literarnozgodovinsko
znanje (po UN obvezne avtorje mladinske književnosti: Boris A. Novak, Hans Christian Andersen, Bina Štampe
Žmavc, Leopold Suhodolčan, Dane Zajc).
Umestitev zgoraj omenjenih nalog v območje nad modrim je nekoliko presenetila (gre predvsem za nižje
taksonomske ravni, tj. razumevanje in znanje), čeprav se že dalj časa opozarja, da imajo učenci velike težave z
ubeseditvijo teme (oziroma s povzemanjem prebranega). Po drugi strani pa lahko sklepamo, da se v 2. triletju
verjetno premalo uporablja strokovno izrazje oz. usvaja literarnozgodovinsko znanje.
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SKLEP
Opisi dosežkov po območjih na letošnjem NPZ iz slovenščine omogočajo naslednje sklepe: jezikovni del so
uspešneje reševali učenci z višjimi dosežki, dobri dve tretjini točkovanih enot v njem sta namreč pripadli rdečemu
in modremu območju. Tudi letošnji opisi dosežkov kažejo, da številni učenci po prvih šestih letih šolanja ne
dosegajo nekaterih minimalnih standardov znanja, težave pa se kažejo predvsem v (smiselnem in jezikovno
pravilnem) povzemanju teme, sklepanju o posledicah dogajanja in tudi v metajezikovnem znanju. Še posebej
izrazito se težave kažejo pri samostojnem tvorjenju jezikovno pravilnih zaokroženih besedil (in to ob besedilu
katerekoli zvrsti oz. vrste). Prav jezikovna pravilnost je namreč element, ki vsako leto znova pripade modremu
območju, čeprav po UN sodi med minimalne standarde. Šestošolci sicer res še ne poznajo vseh pravopisnih in
drugih slovničnih pravil in še nimajo veliko izkušenj s samostojnim pisanjem, a bi jih prav zato kazalo usmerjati v
tovrstna jezikovna opravila. Podobno velja za metajezikovno zmožnost (na tem področju bi kazalo povezovati
slovenščino s tujimi jeziki, ki se jih učijo učenci).
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.1.1.3: Specifikacijska tabela, slovenščina, I. del, 6. razred
I. DEL (JEZIK: Lipicanec, Predstava klasične šole jahanja /besedili 1 in 2, prirejeni po spletnih straneh: http://konji.si/lipicanec/; http://www.kam.si/zanimivosti/o_lipicancu.html,
http://hosta-lipizzans.eu/lipicanec.html; http://sl.wikipedia.org/wiki/Lipicanec; http://www.lipica.org)
Naloga

Število
točk

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

IT

ID

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI KRITIČNEGA SPREJEMANJA ENOGOVORNIH
NEUMETNOSTNIH BESEDIL
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost kritičnega
sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil.
Pokaže jo tako, da:
− tekoče in primerno hitro tiho bere in razume svoji starosti ustrezna besedila,
predvidena v tem učnem načrtu (4., 5., 6. razred) (UN, standardi znanja, str. 80)
RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI SELEKTIVNEGA BRANJA

Vrste besedil za sprejemanje:
− opis živali (UN, 4. r., str. 31),
− aktualno, zanimivo publicistično
besedilo katere koli vrste (UN, 5.,
6. r., str. 31).

Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost selektivnega
branja.
Pokaže jo tako, da:
− poišče dani podatek (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80)
− uporabi podatke s seznama (jih primerja, razvršča, uporabi za sklepanje o
čem ipd.) (4., 5., 6. r.). (UN, standardi znanja, str. 80)

Vrste seznamov:
− urnik predstav (UN, 4., 5., 6. r.,
str. 31)

1

2

− določi temo besedila, podteme in bistvene podatke (4., 5., 6. r.)
(UN, standardi znanja, str. 80)
− pove, katere podatke vsebuje seznam (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80)

− razumevanje

zeleno

0,90

0,38

2

1

− določi temo besedila, podteme in bistvene podatke (4., 5., 6. r.)
(UN, standardi znanja, str. 80)

− razumevanje

modro

0,51

0.,28

3

2

− določi okoliščine nastanka besedila (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80)
− določi sporočevalčev namen (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80)
Zmožnost nebesednega sporazumevanja:
− prepozna namen nebesednih sporočil (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 83)

− razumevanje

rumeno

0,71

0,35

4

2

− določi bistvene podatke (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80)

− razumevanje

zeleno

0,80

0,46

5

1

− določi bistvene podatke (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80)

rumeno

0,72

0,40

6

2

− vrednoti besedilo in utemelji svoje mnenje (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str.
80)
Skladenjska in pravopisna zmožnost:

− razumevanje
− uporaba
− razumevanje
− uporaba

modro

0,43

0,45
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Naloga

Število
točk

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

IT

ID

− tvori skladenjsko pravilna besedila (upošteva pomensko in oblikovno razmerje)
(4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 81)
RAZVIJANJE JEZIKOVNE IN SLOGOVNE ZMOŽNOSTI TER ZMOŽNOSTI NEBESEDNEGA
SPORAZUMEVANJA (ZA IZBOLJŠANJE SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI)
Učenec ima skladno s cilji tega učnega načrta razvito jezikovno in slogovno
zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja.
Poimenovalno zmožnost pokaže tako, da:

7

1

− razloži besedne zveze iz prebranega besedila (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja,
str. 81)

− razumevanje

rumeno

0,68

0,35

9. a

1

− razloži besede iz prebranega besedila (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 81)

− razumevanje

modro

0,36

0,39

11. a

2

− razloži besedne zveze iz prebranega besedila (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, − razumevanje
str. 81)
− uporaba
Skladenjska in pravopisna zmožnost:
− tvori skladenjsko pravilna besedila (upošteva pomensko in oblikovno razmerje)
(4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 81)

modro

0,38

0,41

rdeče

0,50

0,38

rdeče

0,50

0,46

modro

0,52

0,22

rdeče

0,63

0,22

rdeče

0,60

0,52

Pravopisno zmožnost pokaže tako, da:
1

10

− pravilno piše glavne in vrstilne števnike do 100 in stotice s številko in z
besedami (6. r.) (UN, standardi znanja, str. 82)

− uporaba

Skladenjsko zmožnost pokaže tako, da:

11. c

1

− v zvezah povedi odpravi ponovitve (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 82)
− razume in uporablja temeljne jezikoslovne izraze, navedene v tem učnem
načrtu (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84)

− znanje
− razumevanje

11. d

1

− sprašuje po danih delih povedi (5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 81)

− razumevanje

12

2

− dopolni nepopolne povedi s pomensko in oblikovno pravilnimi besedami (5., − razumevanje
6. r.) (UN, standardi znanja, str. 81)
− uporaba

Jezikoslovni izrazi:
− osebni zaimek (UN, 6. r., str. 32)

RAZVIJANJE METAJEZIKOVNE ZMOŽNOSTI
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito metajezikovno
zmožnost.
Pokaže jo tako, da:
2

8
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− besedam določi pomenske in oblikovne lastnosti – pri tem uporablja
jezikoslovne izraze, navedene v tem učnem načrtu (5., 6. r.) (UN, standardi
znanja, str. 84)
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− znanje
− razumevanje

Jezikoslovni izrazi:
− sopomenka, protipomenka,
nadpomenka, podpomenka,
besedna družina (UN, 5. r., str. 32)

Naloga

Število
točk

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

9. b

1

− besede razvrsti v besedne vrste skladno z opredelitvijo v tem učnem načrtu
(5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84)

− znanje

11. b

1

− besede razvrsti v besedne vrste skladno z opredelitvijo v tem učnem načrtu
(6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84)

− znanje

Jezikoslovni izrazi:
− pridevnik, lastnostni (UN, 5. r.,
str. 32)
Jezikoslovni izrazi:
− osebni zaimek (UN, 6. r., str. 32)

11. č

1

− besedam določi pomenske in oblikovne lastnosti – pri tem uporablja
jezikoslovne izraze, navedene v tem učnem načrtu (5., 6. r.) (UN, standardi
znanja, str. 84)

− znanje

11. e

1

− besede razvrsti v besedne vrste skladno z opredelitvijo v tem učnem načrtu
(6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84)

IT

ID

modro

0,40

0,44

rdeče

0,46

0,49

Jezikoslovni izrazi:
modro
− glagol, sedanjik (UN, 6. r., str. 32)

0,32

0,46

− znanje

Jezikoslovni izrazi:
− samostalnik, pridevnik (UN, 5. r.,
str. 32)
− prislov, zaimek (UN, 6. r., str. 32)

0,58

0,41

−
−
−
−

Vrste besedil za tvorjenje:
A: rdeče
− pripovedovalno besedilo o tem, B: modro
kar so doživeli, videli (UN, 4., 5., 6.
razred, str. 31)

0,55
0,37

0,53
0,53

rdeče

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI TVORJENJA ENOGOVORNIH NEUMETNOSTNIH BESEDIL

13

A: 3
B: 2

Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost tvorjenja
enogovornih neumetnostnih besedil.
Pokaže jo tako, da:
− tvori (piše) besedilne vrste, predpisane s tem učnim načrtom; pri tem tvori
smiselna, razumljiva, ustrezna in pravilna besedila (4., 5., 6. r.) (UN, standardi
znanja, str. 80)

razumevanje
uporaba
analiza
sinteza

SKUPAJ 30
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II. DEL (KNJIŽEVNOST/PROZA: France Bevk: Tonček)
Naloga

74

Točke

1

2

2

1

3

1

4

2

|

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI Z BRANJEM UMETNOSTNIH BESEDIL IN
PISANJEM O NJIH
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito recepcijsko zmožnost
sprejemanja književnih besedil ter tvorjenja besedil o književnih besedilih in
ob književnih besedilih (»strokovno« pisanje). Svoje trditve oz. ugotovitve o
književnih besedilih skladno s cilji v tem učnem načrtu ponazori, utemelji in
vrednoti.
Razvito zmožnost pokaže tako, da: (UN, standardi znanja, str. 84)
− loči ljudsko književno besedilo od umetnega, tako da navede avtorja (4., 5., 6.
r.) (UN, standardi znanja, str. 85)
− prepozna prozo, tako da navede nekaj značilnosti, po katerih jo je prepoznal
(4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 85)
− avtorja književnega besedila loči od pripovedovalca, kar pokaže tako, da:
pove, kdo je književno besedilo napisal in kdo ga pripoveduje (4., 5., 6. r.) (UN,
standardi znanja, str. 85)
− recepcijsko zmožnost oziroma razumevanje konkretnega besedila pokaže
tako, da: izpostavi značilnosti obravnavanih pripovednih vrst (4., 5., 6. r.) (UN,
standardi znanja, str. 86)
− odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu (4., 5., 6.
r.) (UN, standardi znanja, str. 84): kdaj se je kaj dogajalo (4., 5., 6. r.) (UN,
standardi znanja, str. 85)
− odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu (4., 5., 6.
r.) (UN, standardi znanja, str. 84): o čem govori književno besedilo (4., 5.,
6. r.) (UN, standardi znanja, str. 85)
− odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu (4., 5., 6.
r.) (UN, standardi znanja, str. 84): kje se je kaj dogajalo (4., 5., 6. r.) (UN, standardi
znanja, str. 85)
− odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu (4., 5., 6.
r.) (UN, standardi znanja, str. 84): katere so glavne književne osebe (UN,
standardi znanja, str. 85)
− svojo zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe
pokaže tako, da: upovedi čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb (4., 5.,
6. r.) (UN, standardi znanja, str. 85)
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Taksonomska
stopnja

VSEBINE

− znanje
− razumevanje

Pridobivanje literarnovednega
znanja:
− umetno književno besedilo
(UN, 4. r., str. 43)
− prizor (UN, 5. r., str. 43)
− pustolovska zgodba (UN, 6. r.,
str. 43)

Območje

IT

ID

zeleno

0,81

0,41

− razumevanje
− sinteza

nad
modrim

0,14

0,31

− razumevanje

rumeno

0,73

0,42

− razumevanje
− analiza

modro

0,52

0,34

Naloga

Točke

5. a

1

5. b

1

6

3

7

2

8

1

9

SKUPAJ

A: 4
B: 2

20

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

− svojo zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe
pokaže tako, da: poišče nekaj motivov za ravnanje književnih oseb (4., 5., 6.
r.) (UN, standardi znanja, str. 85)
− odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu (4., 5., 6.
r.) (UN, standardi znanja, str. 84): katere posledice je imelo ravnanje književnih
oseb (UN, st., str. 85)
− književnemu dogajanju sledi in ga razume, kar pokaže tako da: odgovarja
na vprašanja o poteku dogajanja (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 85)
− napiše nadaljevanje zgodbe (5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 85)
− zmožnost tvorjenja besedil o književnih besedilih in ob književnih besedilih
(»strokovno« pisanje) (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84)
− recepcijsko zmožnost oziroma razumevanje konkretnega besedila pokaže
tako, da: ob izbranih primerih izpostavi značilnosti pripovednih vrst (4., 5., 6. r.)
(UN, standardi znanja, str. 85)
− opazi in razume rabo stalnih besednih zvez (UN, cilji, str. 36)
− kot pomoč pri razvijanju recepcijske/bralne zmožnosti usvoji tudi določeno
literarnovedno znanje. Pokaže ga tako, da pozna književna besedila
obravnavanih obveznih avtorjev. (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 87)

− razumevanje

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI S TVORJENJEM OB UMETNOSTNIH
BESEDILIH (PISANJE)
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito recepcijsko zmožnost
sprejemanja književnih besedil ter tvorjenja besedil o književnih besedilih in
ob književnih besedilih (»strokovno« pisanje). Svoje trditve oz. ugotovitve o
književnih besedilih skladno s cilji v tem učnem načrtu ponazori, utemelji in
vrednoti.
Razvito zmožnost pokaže tako, da: (UN, standardi znanja, str. 84)
− odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu: katere
so glavne književne osebe, zakaj se je kaj zgodilo in katere posledice je imelo
ravnanje književnih oseb (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84)

VSEBINE

IT

ID

rdeče

0,49

0,46

− analiza

rdeče

0,53

0,52

−
−
−
−
−
−

modro

0,39

0,60

zeleno

0,90

0,37

nad
modrim

0,22

0,18

A: rdeče
B: modro

0,47
0,36

0,59
0,56

znanje
razumevanje
uporaba
analiza
sinteza
razumevanje

Učenci spoznavajo dela in
avtorje mladinske
književnosti:
Boris A. Novak (UN, 6. r., str. 43)
Hans Christian Andersen (UN, 6.
r., str. 44)
Bina Štampe Žmavc (UN, 4. r., str.
43)
Leopold Suhodolčan (UN, 5. r.,
str. 43)
Dane Zajc (UN, 6. r., str. 43)

− znanje

−
−
−
−

razumevanje
uporaba
sinteza
vrednotenje

Območje
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Razporeditev ciljev/standardov znanja in opis nalog sta prikazana v specifikacijski tabeli (gl. zgoraj). Tako je za
vsako posamezno nalogo razvidno, kaj preverja, na katero taksonomsko stopnjo sodi in kako uspešno so jo učenci
rešili. V nadaljevanju prikazujemo samo tiste zmožnosti, pri katerih smo zaznali določene skupne značilnosti in
posebnosti.
I. del preizkusa znanja (naloge iz jezika)
Naloge iz jezika v I. delu preizkusa znanja tradicionalno preverjajo zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih
neumetnostnih besedil in selektivnega branja, jezikovno, slogovno, metajezikovno zmožnost, zmožnost
nebesednega sporazumevanja in zmožnost tvorjenja enogovornih neumentnostnih besedil v povezavi z
izhodiščnim besedilom. Naloge so bile sestavljene glede na določila učnega načrta (Uresničevanje ciljev predmeta,
str. 102), pri tem se je del nalog nanašal na obe izhodiščni besedili oz. na besedili kot celoti, del na njune
posamezne sestavine oz. jezikovna sredstva in njihovo vlogo v posameznem besedilu; nekaj nalog je bilo
namenjenih iskanju podatkov iz različnih virov in primerjanju besedil.
Izhodiščni besedili letošnjega preizkusa za 6. razred sta daljše besedilo o lipicancih in urnik predstav lipiške
klasične šole jahanja (gl. specifikacijsko tabelo zgoraj). Obe besedili sta primerni za mlade bralce.
Zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil je v preizkusu preverjalo 6 nalog
(naloge od 1 do 6). Vse naloge so preverjale razumevanje, 5. in 6. tudi uporabo, torej nižje taksonomske ravni.
Za učence te naloge glede na indeks težavnosti (IT med 0,43 in 0,90) niso bile težke, nekaj težav so imeli le z
2. nalogo (IT = 0,51), ki je zahtevala primerjavo obeh izhodiščnih besedil, in s 6. nalogo (IT = 0,43), v kateri so
morali učenci razumevanje pojasniti na konkretnem primeru. 6. naloga je preverjala tudi jezikovno pravilnost: z
nalogami, ki zahtevajo samostojno (in jezikovno pravilno) oblikovanje odgovorov, imajo učenci na splošno
mnogo več težav kot z nalogami, kjer pravilne odgovore le izberejo izmed ponujenih. Hkrati pa so to tudi naloge,
ki najbolje ločijo med uspešnimi in manj uspešnimi učenci. Na letošnjem preizkusu so imeli učenci pri
razumevanju izhodiščnih besedil na splošno višji dosežek kot na lanskem, še vedno pa zbuja skrb, da imajo težave
z iskanjem podatkov v različnih virih in medbesedilnim primerjanjem ter s pojasnjevanjem dejstev. Je pa treba
poudariti, da primerjava dosežkov med leti zahteva veliko mero previdnosti (gl. v nadaljevanju).
Jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja in metajezikovno zmožnost je
preverjalo 6 nalog z 12 točkovanimi enotami (od tega jih je 5 preverjalo metajezikovno zmožnost), vse so
preverjale znanje, razumevanje in uporabo. Učenci so imeli na splošno s temi nalogami več težav (IT med 0,32 in
0,68), še posebej, če so morali sami poimenovati jezikoslovne pojave (naloga 9. b z IT 0,40) ali jih ponazoriti s
konkretnimi primeri iz besedila (naloga 11. č z IT 0,32). Učencem torej vprašanja v zvezi z metajezikovno
zmožnostjo predstavljajo težave, to so namreč naloge, ki so jih največkrat izpuščali. Za učence težki sta se pokazali
tudi naloga, kjer so morali izkazati razumevanje značajskih lastnosti lipicanca (naloga 9. a z IT 0,36), in naloga, ki je
zahtevala samostojno razlago v besedilu uporabljenih besednih zvez (naloga 11. a z IT 0,38).
Zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil se je v preizkusu kot doslej preverjala z eno nalogo z 2
točkovanima enotama (13. naloga v tem delu preizkusa). Učenci so morali po navodilih opisati ogled predstave
klasične šole jahanja, pri čemer so morali v svojem besedilu upoštevati izhodiščni besedili. Dosežki kažejo, da so
imeli manj težav z vsebino (IT = 0,55) in več z jezikovno pravilnostjo (IT = 0,37), kar se ujema z rezultati preteklih let.
Je pa tu treba izpostaviti problem vrednotenja: preizkuse za 6. razred so vrednotili tudi razredni učitelji, ki z
učenjem šestošolcev nimajo izkušenj, predmetni učitelji slovenščine pa morda pri jezikovni pravilnosti od
šestošolcev pričakujejo nekoliko preveč. Vendarle pa dosežki vedno znova kažejo, da imajo učenci s tvorjenjem
jezikovno pravilnih besedil težave, še posebej to velja za učence z nižjim skupnim dosežkom, saj je njihov dosežek
pri jezikovni pravilnosti slabši od pričakovanega; za učence z višjim skupnim dosežkom velja prav nasprotno:
njihov dosežek pri jezikovni pravilnosti je nekoliko nad pričakovanji. Kljub dejstvu, da gre za dejavnost, ki obsega
vse taksonomske stopnje, in da šestošolci še nimajo veliko izkušenj s pisanjem zaokroženih besedil, ali prav zaradi
tega dejstva, kaže učence pri pouku slovenščine že na razredni stopnji čim več usmerjati k samostojnemu pisanju
najrazličnejših vrst besedil (gl. tudi v nadaljevanju). Poudarimo pa naj, da gre za nalogo, pri kateri ni mogoče
postaviti povsem natančnih meril za vrednotenje, tako da le-to do neke mere ostaja subjektivno.
Jezikovni del letošnjega preizkusa za 6. razred je bil nekoliko bolj obtežen s t. i. slovničnimi nalogami
(metajezikovna zmožnost), kot je to veljalo v preteklosti. Občutljivost nalog je na splošno visoka, kar pomeni, da
dobro kažejo razlike med učenci z višjim in nižjim dosežkom (indeks diskriminativnosti posameznih nalog se giblje
med 0,22 in 0,53).
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II. del preizkusa znanja (naloge iz književnosti)
Naloge iz književnosti v II. delu preizkusa znanja so preverjale recepcijsko zmožnost z branjem umetnostnih
besedil in s pisanjem o njih. Del nalog v preizkusu se je nanašal na izhodiščno besedilo kot celoto, del pa na
posamezne sestavine v njem. Če so naloge vključevale tudi poznavanje strokovnih izrazov, so ti v specifikacijski
tabeli posebej navedeni.
Izhodiščno besedilo je bil na letošnjem NPZ odlomek iz Bevkove mladinske pripovedi Tonček (gl. specifikacijsko
tabelo zgoraj).
Recepcijsko zmožnost z branjem umetnostnih besedil je v preizkusu za 6. razred 2016 preverjalo 7 od 9 nalog,
ena naloga je preverjala literarnovedno znanje. Polovica nalog je zahtevala samostojen zapis odgovora, pri
polovici pa so učenci odgovore izbirali med ponujenimi, večina jih sodi na nižje taksonomske ravni, tri tudi na višje
(analiza, sinteza). Ta del preizkusa se je izkazal za precej težjega, kot to velja za jezikovni del. IT nalog se sicer giblje
med 0,14 (2. naloga) in 0,90 (7. naloga), a več kot polovica postavk v tem delu (6 od 11) ima IT pod 0,50. Dejstvo,
da so imeli učenci težave s samostojnim ubesedovanjem odgovorov, še posebej v primerih, ko so morali svoj
odgovor tudi utemeljiti (2. in 6. naloga), ne preseneča, bolj je presenetljivo, da ne poznajo avtorjev, ki pišejo za
mlade. Literarnovedno znanje je preverjala 8. naloga, ki je bila z IT 0,22 druga najtežja naloga v preizkusu; hkrati pa
je imela tudi precej nizek indeks diskriminativnosti (ID = 0,18), kar pomeni, da ni najbolje ločila med učenci z
boljšim in slabšim dosežkom: učenci z višjim skupnim dosežkom so jo reševali slabše od pričakovanega, učenci z
nižjim pa bolje. Gre za nalogo izbirnega tipa, ki omogoča določeno mero ugibanja. 2. naloga se je z IT 0,14 v tem
delu preizkusa in v preizkusu kot celoti pokazala kot najtežja. Čeprav bi sicer pričakovali, da učenci iz besedila
znajo ugotoviti tako temeljne podatke, kot je npr. podatek, o čem govori književno besedilo, pa je dejstvo, da
naloga zahteva tudi dobršno mero sintetiziranja (natančna opredelitev in samostojna ubeseditev odgovora), ki je
šestošolci morda še niso vajeni. Naloga, v kateri so morali šestošolci iz besedila razbrati posledice ravnanj
književnih oseb (5. b-naloga), se je pokazala kot srednje težka (IT = 0,53), a je to naloga, ki jo je izpustilo največ
učencev (dobrih 16 %).
Recepcijsko zmožnost s tvorjenjem ob umetnostnih besedilih je preverjala 9. naloga z 2 točkovanima enotama.
Učenci so morali navesti člane Tončkove družine, jih z eno lastnostjo opisati in napisati, kako se razumejo. Naloga
vsebinsko sicer na prvi pogled ni bila posebej zahtevna, a navodila niso podrobno usmerjala učencev, zato so
imeli težave (IT za vsebino je 0,47, za jezikovno pravilnost pa 0,36). Naloga je tudi zadnja v celotnem preizkusu in
nekaterim učencem morda zanjo zmanjkuje časa – res pa je, da podatki tega ne potrjujejo (le malo učencev te
naloge ni rešilo). Poleg tega je bilo letošnje umetnostno besedilo razmeroma dolgo. Ne glede na to pa lahko
potrdimo ugotovitve preteklih let, da imajo namreč učenci težave tvoriti jezikovno pravilna zaokrožena besedila
ne glede na vrsto (o problematiki jezikovne pravilnosti gl. tudi zgoraj).
Kot že rečeno, se je ta del preizkusa na splošno pokazal kot težji v primerjavi z jezikovnim delom. Tudi v tem delu
je občutljivost nalog na splošno visoka (izjema je 8. naloga z ID 0,18), kar pomeni, da so tudi naloge iz književnosti
večinoma zelo dobro ločile med učenci z nizkimi in tistimi z visokimi dosežki.
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PRILOGA
I. DEL
BESEDILO 1

Lipicanec
V letu 1580 je v Lipici nastala svetovno znana pasma
lipicancev. Osnovo za to pasmo so dali domači
kraški, španski in napolitanski, kasneje še arabski konji. Vemo
tudi, da so na območju Lipice že v rimskih časih redili močne, hitre in vzdržljive konje.
Lipicanec je srednje velik konj, visok približno 155 cm, z belo ali z zelo svetlo sivo
barvo dlake, lahko pa je tudi siv, vranje črn, rjavosiv, temnorjav. Žrebeta so vedno
temne barve. Ima glavo z velikimi temnimi in živahnimi očmi. Vrat ima visoko
nasajen, lepo izražen viher1, dolg in raven hrbet, mišičast in lepo položen križ. Prsi so
globoke in široke ter izražajo njegovo moč. Griva in rep sta gosta in košata, vendar je
žima tenka kot svila. Lipicanec se šele v gibanju pokaže v vsem svojem sijaju. Korak
je visok, graciozen, prožen in energičen. Drža je elegantna. Dočaka visoko starost,
tudi do 30 let.
Po značaju je ponosen in dostojanstven, a hkrati skromen in vzdržljiv, zato je tudi
dober vprežni in delovni konj. Zaradi izrazito prijaznega značaja, visoke inteligence in
pripravljenosti za učenje se je bolj od drugih pasem sposoben šolati. Le izbrani konji
pa so sposobni osvojiti tudi točki klasične šole jahanja na zemlji in nad zemljo.
V kobilarni Lipica se letno skoti okrog 40 žrebičkov. Še do pred kratkim so vsa v
Lipici rojena žrebeta dobila na levem licu žig L, kar je bil dokaz originalnosti v Lipici
rojenih lipicancev. Nobena druga kobilarna ali organizacija ni imela pravice do
uporabe tega žiga.
Lipicanci dobijo imena po že ustaljenem sistemu. Imena žrebcev so sestavljena iz
očetovega in materinega imena, pri kobilah pa je ime sestavljeno iz imena rodu in
rimske številke.
Lipicanci so bili vzrejeni za potrebe dunajskega dvora in španske jahalne šole na
Dunaju. Uporabljali so jih predvsem za klasično šolo jahanja in vleko lažjih vpreg. To
se pri pasmi vidi še danes. Klasični tip lipicanca se tudi zdaj vzreja za klasično šolo
jahanja. Šolanje mladih žrebcev se začne pri treh letih in pol ter traja naslednjih pet
do šest let. V tem času se naučijo natančnega gibanja, različnih dresurnih elementov,
posebno nadarjeni žrebci pa tudi značilnih skokov. Šolanje konj poteka vsak dan,
skozi različna obdobja bolj ali manj intenzivno. V klasični šoli jahanja uporabljajo le
lipicanske žrebce in samo najboljši so izbrani za nastope.
Nekoč so na dan, ko so triletnega žrebca lipicanca napotili v špansko jahalno šolo na
Dunaj, hlevski delavci smeli zanj posaditi tri maklene2. Zato Lipico danes prepletajo
drevoredi z vseh strani neba in ohranjajo pridih starih časov.
1
2

viher – sprednji, izbočeni del hrbta
maklen – vrsta listnatega drevesa
(Prirejeno po: http://konji.si/lipicanec; http://www.kam.si/zanimivosti/o_lipicancu.html;
http://hosta-lipizzans.eu/lipicanec.html; http://sl.wikipedia.org/wiki/Lipicanec. Pridobljeno: 28. 1. 2015.)
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BESEDILO 2
Predstava klasične šole jahanja
Izbrani žrebci navdušujejo z elegantnimi koraki, obrati in drugimi presenetljivimi
elementi. Predstava traja 45 minut in se vedno zaključi s točko šola nad zemljo, v
kateri nastopajo najbolj nadarjeni žrebci Lipice. Oglejte si predstavo. Navdušila vas
bo. Predstave klasične šole jahanja so na programu od aprila do konca oktobra.
Urnik:
– v aprilu in oktobru: vsako nedeljo ob 15. uri
– od maja do septembra: vsak torek, petek in
nedeljo ob 15. uri

Dodatne predstave:
– nedelja, 31. marec
– petek, 12. april
– sreda, 1. maj
– četrtek, 15. avgust
– petek, 4. oktober
– ponedeljek, 30. december

Cena: 19,00 €
(v ceno je vključen vodeni ogled kobilarne)
Popusti:
otroci do 5. leta starosti: brezplačen vstop
otroci od 5. do 15. leta: 9,50 €
dijaki in študenti: 14,00 €

Rezervacije za individualne obiskovalce niso
potrebne.

obiskovalcev:
T: (0)5 739 1709
E: info@lipica.org

Dodatne informacije ter rezervacije za skupine

(http://www.lipica.org/si/kaj-poceti/predstava-klasicne-sole-jahanja. Pridobljeno: 10. 9. 2013.)
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II. DEL
France Bevk
Tonček
Na postaji jih je pričakal oče. Majhen in suhljat, bled v obraz je stal ob vozu, šop las
mu je kakor po navadi gledal izpod klobuka na čelo. Vesel, da zopet vidi svoja
otroka, se je široko smejal v lica.
»Glej, glej!« je vzkliknil. »Saj sta se poredila kot pujska.«
O Tončku bi bilo težko to reči. Bil je še vedno suh kot škripec1, le obraz mu je bil
močno porjavel. Marička pa je bila res okrogla kot balonček in rdeča v lica.
»Pomagaj, da odnesemo te reči,« je dejala mati.
»Saj imate blaga za pol voza,« se je čudil oče.
»Vsilijo ti, ne moreš se ubraniti,« je menila mati. V resnici je bila vzela s seboj veliko
torbo z namenom, da bi ji jo napolnili. Seveda se je branila na vse kriplje, ne in ne,
noče jih oškodovati. Ni marala delati vtisa, da v mestu živijo v revščini. Zato se je za
obisk tudi vselej lepo napravila in po mestno načičkala. Nazadnje pa je le vzela, kar
so ji ponujali. Jezil in bolel pa jo je bratov tihi posmeh, ki mu je igral pod brki. Njemu
je bilo težko kaj skriti. To je Rozalijo dražilo in jo delalo nejevoljno, kadarkoli se je
vračala z doma.
Tonček in Marička sta tiščala očetu pod nos veverico in punčko. Oba hkrati sta mu
pripovedovala, kaj sta medtem doživela.
»Daj, daj, Jakob!« je priganjala Rozalija. »Spravimo se že od tod! Ljudje nas že
gledajo.«
V večernem soncu, ki je tonilo za Brda, so se odpravili proti domu.
Samotna ulica ob robu mesta, v kateri so stanovali, ni bila daleč. Kmalu so stali v
tesni kuhinji podstrešnega stanovanja in razložili po mizi, kar so prinesli.
Mati se je preoblekla, nato je pripravila večerjo. Oče je mlel kos rženega kruha, ki si
ga je bil odrezal od hlebca. Tonček je poiskal velik žebelj in ga zabil v steno. Nanj je
obesil kletko z veverico, ki se je nekam nezaupljivo razgledovala po novem prostoru.
Ni se zmenila za oreh, ki ji ga je Tonček porinil skozi rešetko. Marička pa ni nehala
razkazovati svoje punčke. »Zibko ji bo treba narediti,« je dejal oče. »Naredil ji bom
zibko.«
Dekletce je bilo vse v ognju.
»Kdaj?«
»Potrpi, neučakanka! Dobiti moram primernih deščic. In pa barve, da jo bom
poslikal.«
»Pa kletko za veverico!« je vzkliknil Tonček.

1

škripec ‒ priprava za dviganje bremen
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»Kakšno kletko?« je vprašal oče. »Saj tvoja veverica že ima kletko.«
»Premajhna je. Stric Matija je rekel, da bi morala biti večja. Naredite mi kletko!«
»Res je premajhna,« je priznal oče. »Saj si bo žival še rep zlomila. Nekoč sem videl
tako kletko s kolesom. Veverica se je v njem vrtela.«
»Tako mi naredite. Prosim.«
Oče je bil ta dan kaj dobre volje. Tonček je upal, da mu prošnje ne bo odrekel.
»Tako veliko s kolesom? Kam bi jo pa del? Saj to bi bil cel mlin. In take niti narediti
ne znam.«
»Pa navadno.«
»Bomo videli. Če boš priden.«
To je pomenilo toliko kot nič. Tisti »bomo videli« in »če boš priden« sta zmeraj
odpovedala. Kako naj se tak paglavec, kot je bil Tonček, vede, da bi ga drugi hvalili?
Nemogoče. Poleg tega se je še mati oglasila od ognjišča.
»Priden pa, priden,« je rekla.
Ni še pozabila Tončkove skrivalnice na stričevi hruški.
»Kaj pa je storil?« je vprašal oče.
»Še vprašaš!« je vzdihnila mati.
Deček je stisnil glavo med ramena. Zdelo se mu je najboljše, da več ne sitnari zaradi
kletke. »Pripovedujta, kako sta se imela,« je dejal oče, ko je po večerji odložil žlico.
Tonček in Marička sta pripovedovala oba hkrati. Marička se je kar prehitevala, a kar
je izjecljala, ni imelo glave ne repa. Tonček jo je venomer popravljal in ji segal v
besedo … Ne, ni bilo tako, kot praviš – tako je bilo …
(Odlomek.)
(France Bevk: Tonček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970.)
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I. DEL
Naloge iz I. dela se navezujejo na besedili 1 in 2.
Pozorno preberi izhodiščni besedili in reši naloge.
1. Katero besedilo naj prebere bralec, ki želi izvedeti navedene podatke?
Na črto napiši številko besedila 1 ali 2.
Koliko časa traja predstava izbranih žrebcev v Lipici?

Besedilo

_______.

Kdaj so lipiška žrebeta primerna za dresuro?

Besedilo

_______.

Komu vse pripada popust za ogled predstave?

Besedilo

_______.

Kakšno starost lahko doseže lipicanec?

Besedilo

_______.
(2 točki)

2. Kaj je o lipicancih napisano tako v besedilu 1 kot tudi v besedilu 2?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Kakšni so lipicanci po značaju.

B

Kateri konji lahko nastopajo v točki šola nad zemljo.

C

Katere barve so lahko lipicanci.

Č

Kdaj si lahko ogledamo njihov nastop.
(1 točka)

3. Ali so navedene trditve o izhodiščnih besedilih pravilne ali ne?
Če je trditev pravilna, obkroži DA, če ni, obkroži NE.
Obe besedili vključujeta opis živali.

DA

NE

Obe besedili sta namenjeni predvsem poznavalcem konj.

DA

NE

Obe besedili bralce vabita na predstavo klasične jahalne šole.

DA

NE

Slike ob obeh besedilih predstavljajo klasično jahalno šolo.

DA

NE

V obeh besedilih prevladuje sedanjik.

DA

NE
(2 točki)
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4. Kateri podatki iz besedila 1 veljajo za kobile in kateri za žrebce?
Obkroži, ali podatek velja za kobile ali za žrebce.
V imenu imajo rimsko številko.

žrebci

kobile

Naučijo jih dresurnih elementov.

žrebci

kobile

V klasični šoli jahanja NE sodelujejo.

žrebci

kobile

Drevored je nastal zaradi njihovega odhoda iz kobilarne.

žrebci

kobile
(2 točki)

5. Če se je žrebe iz kobilarne Lipica izgubilo, je najditelj lahko natančno vedel, od
kod je. Po čem ga je glede na besedilo 1 prepoznal?
Odgovori s svojimi besedami.
_____________________________________________________________________
(1 točka)
6. Ali bi bilo kobili v kobilarni Lipica lahko ime Maestoso Wera? Obkroži DA ali NE
in odgovor utemelji s podatkom iz besedila 1.
Poved napiši na črti.
DA

NE

Utemeljitev:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 točki)
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7. Preberi poved.
Lipicanec se šele v gibanju pokaže v vsem svojem sijaju.
Kaj v navedeni povedi pomeni podčrtana besedna zveza?
Odgovor napiši na črti.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(1 točka)
8. Kako so navedene besede iz besedila 1 povezane med seboj?
Na vsako črtico napiši ustrezno številko iz drugega stolpca.
______

konj, lipicanec

1

Besedi sta protipomenki.

______

šola, šolanje

2

Besedi sta podpomenki.

______

svetlo, temno

3

Besedi spadata v isto besedno družino.

______

okrog, približno

4

Besedi sta nadpomenka in podpomenka.

5

Besedi sta sopomenki.
(2 točki)

9. a) S katerimi besedami so v besedilu 1 poimenovane značajske lastnosti
lipicanca?
Obkroži ustrezne besede.
skromen

ponosen

temnorjav

dostojanstven

velik
(1 točka)

9. b) Kako imenujemo besede, navedene v nalogi 9. a?
Odgovor napiši na črto.
_____________________
(1 točka)
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10. Koliko so visoki lipicanci?
Dopolni poved s podatkom iz besedila 1. Podatek napiši z besedami.
Visoki so približno __________________________________________ centimetrov.
(1 točka)
11. Preberi poved.
Nekoč so na dan, ko so triletnega žrebca lipicanca napotili v špansko jahalno
šolo na Dunaj, hlevski delavci smeli zanj posaditi tri maklene. Zato Lipico
danes prepletajo drevoredi z vseh strani neba in ohranjajo pridih starih časov.
11. a) Kaj pomeni, da drevoredi ohranjajo pridih starih časov?
Razloži s svojimi besedami. Odgovor v povedi napiši na črti.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(2 točki)
11. b) Iz navedene povedi izpiši osebni zaimek.
___________________
(1 točka)
11. c) Na kaj se nanaša osebni zaimek iz naloge 11. b?
Dopolni poved.
Nanaša se na ____________________________________________________ .
(1 točka)
11. č) Iz navedene povedi izpiši glagola v sedanjiku.
Napiši ju na črti.

(1 točka)
11. d) Kako se vprašamo po obeh podčrtanih besedah?
Vprašalnico napiši na črto.

(1 točka)
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11. e) Kaj sta podčrtani besedi?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Samostalnika.

B

Pridevnika.

C

Prislova.

Č

Zaimka.
(1 točka)

12. Besede v oklepajih postavi v pravilno obliko.
Napiši jih na črte.
Žrebce v (kobilarna) _________________________ poimenujejo z
(dve imeni) _______________________________.
Elegantni konji so zaradi usklajenih gibov posebej cenjeni v vseh
(klasična jahalna šola) _________________________________________________.
(2 točki)
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13. Predstavljaj si, da si si v Lipici ogledal/ogledala predstavo klasične šole jahanja.
Na osnovi podatkov iz izhodiščnih besedil napiši, kdaj si si jo ogledal/ogledala,
kaj si videl/videla (navedi vsaj 2 podatka), kaj te je še posebej navdušilo in
zakaj.
A

3

B

2

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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II. DEL
Naloge iz II. dela se navezujejo na besedilo Franceta Bevka Tonček.
Pozorno preberi izhodiščno besedilo in reši naloge.
1. Ali so navedene trditve o izhodiščnem besedilu pravilne ali ne?
Če je trditev pravilna, obkroži DA, če ni, obkroži NE.
Izhodiščno besedilo je umetno.

DA

NE

Razdeljeno je na prizore.

DA

NE

Zgodbo pripoveduje Tonček.

DA

NE

To je pustolovska zgodba.

DA

NE

Dogajanje v besedilu se odvije v enem dnevu.

DA

NE
(2 točki)

2. O čem govori izhodiščno besedilo?
Odgovor napiši na črti.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(1 točka)
3. Kje se v izhodiščnem besedilu odvija dogajanje?
Na črti napiši dva kraja dogajanja.

(1 točka)
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4. Kdo je glavna književna oseba in kaj velja zanjo?
Obkroži ustrezne podatke.
Jakob
bled obraz

Tonček

rdeča lica
nagajiv

debelušen

zgovoren
(2 točki)

5. V besedilu piše, da se je mati »za obisk tudi vselej lepo napravila in po mestno
načičkala«.
5. a) S katerim namenom je to storila?
Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(1 točka)
5. b) Kako se je njen brat odzval na njeno zunanjo podobo?
Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(1 točka)
6. Kaj je Tonček prosil očeta in zakaj je v nekem trenutku nehal sitnariti zaradi
tega? Ali bo glede na dogajanje v besedilu oče njegovo prošnjo izpolnil?
Utemelji.
Odgovore v obliki povedi napiši na črte.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(3 točke)
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7. Preberi odlomek iz izhodiščnega besedila.
Tonček in Marička sta pripovedovala oba hkrati. Marička se je kar prehitevala,
a kar je izjecljala, ni imelo glave ne repa. Tonček jo je venomer popravljal in
ji segal v besedo ...
Kaj v izpisanem odlomku pomenita podčrtani besedni zvezi?
Na vsako črtico pred besedno zvezo napiši ustrezno številko.
_____

_____

govoriti brez glave in repa

seči komu v besedo

1

govoriti nelogično, nepovezano

2

govoriti o veverici

3

govoriti tiho, nerazumljivo

1

širiti o kom slabe vesti

2

prekiniti koga pri govorjenju

3

naučiti koga česa novega
(2 točki)

8. Bevkovo besedilo Tonček je mladinska realistična pripoved. Kdo od navedenih
avtorjev je še pisal mladinske realistične pripovedi?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Boris A. Novak

B

Hans Christian Andersen

C

Bina Štampe Žmavc

Č

Leopold Suhodolčan

D

Dane Zajc
(1 točka)
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9. Navedi člane Tončkove družine, kakšni so (za vsakega napiši eno lastnost) in
kako se razumejo.
Napiši zaokroženo besedilo.
A

4

B

2

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Skupno število točk: 50
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4.2.1.2 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacije o preizkusu znanja.

Analiza dosežkov
NPZ iz slovenščine je v 9. razredu potekal 6. maja 2016. Osnovne statistične podatke prikazuje spodnja
preglednica:
Preglednica 4.2.1.2.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev

16.515

Število postavk v preizkusu

39

Možne točke

60

Povprečno štev. točk

32,12

Povprečno štev. točk v odstotkih

53,54

Standardni odklon

18,75

Indeks težavnosti

0,54

Indeks zanesljivosti

0,89

Skupni dosežek na preizkusu je bil letos s 53,54 odstotne točke približno 5 odstotnih točk nižji kot v letu 2015 in
tako podoben tistemu izpred dveh let. Rezultati med leti zaradi specifike preizkusa iz slovenščine (vsako leto
zasnovan na drugih izhodiščnih besedilih, različno število nalog, standardi znanja iz učnega načrta se merijo z
različnimi tipi nalog, merijo se različni standardi znanja) niso povsem primerljivi, nakazujejo pa določene trende.
Vendar pa preizkusi iz leta v leto izkazujejo visoko stopnjo zanesljivosti (lani 0,90, pred dvema letoma 0,88), kar
pomeni, da so razmeroma stabilni in konsistentno merijo zmožnosti učencev.
Na letošnjem preizkusu v 9. razredu nobeden od učencev ni dosegel vseh točk, 9 jih ni doseglo nobene točke.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.1.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini, 9. razred
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Obe krivulji sta pravilni Gaussovi krivulji. Desna krivulja, ki prikazuje uspešnost učenk, je pomaknjena nekoliko v
desno. Vrh krivulje je pri učencih v območju med 45 do 60, kar je nekoliko nižje kot lani in podobno kot v letu
2014. Pri učenkah je vrh krivulje med 55 in 75 odstotnimi točkami (za nekaj odstotnih točk nižje kot lani). Dekleta
torej že tradicionalno zvišujejo povprečne dosežke na preizkusih znanja iz slovenščine. Kot zadnja leta je tudi letos
najvišjih dosežkov pri učencih precej manj kakor pri učenkah, za najnižje dosežke pa velja ravno nasprotno. Hkrati
pa je zanimivo, da pri nalogah v I. delu preizkusa (izhodiščni besedili v njem sta pesmi z ljubezensko tematiko)
fantje na splošno ne zaostajajo za dekleti (pri 5. nalogi pa so v povprečju celo nekoliko uspešnejši). Razlike v
uspešnosti med učenkami in učenci 9. in 6. razreda tako rekoč ni (gl. zgoraj).
Preglednica 4.2.1.2.2: Porazdelitev dosežkov pri slovenščini po regijah, 9. razred
Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

Gorenjska regija

Regija

54,66

18,47

1.743

35

Goriška regija

52,86

18,60

954

28

Jugovzhodna Slovenija

54,92

19,10

1.258

36

Koroška regija

49,31

19,08

571

21

Notranjsko-kraška regija

54,81

17,28

433

16

Obalno-kraška regija

50,84

18,10

745

22

Osrednjeslovenska regija

55,09

18,91

4.426

103

Podravska regija

52,83

17,99

2.440

83

Pomurska regija

50,40

19,24

879

38

Savinjska regija

53,01

18,84

2.178

59

Spodnjeposavska regija

52,75

18,96

578

22

Zasavska regija

53,56

20,10

311

8

Zgornja preglednica kaže zelo majhne razlike med regijami (le za 5,8 odstotne točke), je pa letos v 9. razredu
nekoliko večja kot v 6. razredu (gl. zgoraj). Kot je razvidno iz zgornje preglednice, si prva tri mesta (že tradicionalno)
delijo Osrednjeslovenska in Gorenjska regija ter Jugovzhodna Slovenija, na zadnjem mestu pa je letos
Spodnjeposavsko regijo zamenjala Koroška regija.

Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.2.1.2.2: Porazdelitev točk pri slovenščini, 9. razred
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Preizkus iz slovenščine je bil v letošnjem letu kot vsa leta doslej dvodelen, v razmerju, kot ga določa tudi UN: 40 %
nalog v preizkusu je bilo namenjenih preverjanju standardov znanja iz književnosti, 60 % pa iz jezika. Dosežki
preizkusa nakazujejo trende glede znanja in zmožnosti učencev in učenk (v nadaljevanju v moški obliki) pri
slovenščini ob zaključku osnovnega izobraževanja.
Izhodiščna besedila in naloge v preizkusu
Izhodiščni besedili (IB) sta bili v književnem delu preizkusa (I. del) letos dve: prva je bila pesem Vprašanje Simone
Kopinšek (Ljubezenske, Franc-Franc, Murska Sobota 2012), druga pa pesem Navodilo Barbare Gregorič Gorenc
(Navodila za randi, Viharnik, Ljubljana 2006). Naloge ob besedilu so preverjale recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost
samostojnega tihega branja neznanega književnega besedila ter samostojnega pisanja o oz. ob njem (UN,
standardi znanja, str. 93). V nalogah so morali učenci ugotovitve o književnem besedilu tudi ponazoriti, utemeljiti
in vrednotiti, tri naloge in ena točkovana enota pa so preverjale tudi literarnovedno znanje.
Tudi v II., jezikovnem delu preizkusa so učenci prebrali dve IB, in sicer publicistično besedilo Možgani in vid Irene
Štaudohar (V glavi je nekdo, ki ga ne poznamo, Sobotna priloga Dela, 12. 7. 2014) in oglasno besedilo, ki je navajalo
sklope razstave Možgani (http://www.brains.si/). Obe besedili sta bili prirejeni za potrebe NPZ, drugo besedilo je
imelo tudi sliko. Naloge iz jezika so v skladu s standardi znanja v UN (str. 88) preverjale zmožnost kritičnega
sprejemanja enogovornega neumetnostnega besedila, tj. tihega branja in razumevanja besedila, primernega
starosti učencev.
Tudi tokrat je predmetna komisija za slovenščino za IB izbrala besedila, ki nagovarjajo mladega bralca (v
književnem delu dve ljubezenski pesmi) oz. so aktualna in zanimiva za mlade (v jezikovnem delu besedilo o tem,
kako v možganih nastaja vid). Identifikacija s tematiko branega besedila zagotovo vpliva na motivacijo za branje in
posledično tudi na uspešnost reševanja preizkusa.
V nadaljevanju so preizkus in posamezne naloge v njem razvrščene glede na t. i. barvna območja: od zelenega, ki
jih je uspešno rešila večina učencev, do modrega, ki jih je uspešno rešila le zgornja desetina učencev, in območja
nad modrim, ki jih v 65 % primerov ne rešijo niti najboljši učenci. Bolj konkretno: zeleno območje označuje tiste
učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, rumeno pa tiste, katerih skupni dosežki
določajo mejo med polovicama dosežkov. Rdečemu in modremu območju pripadajo najuspešnejši učenci oz.
tisti, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov (rdeče) in zgornjih 10 % (modro). Posamezna
območja kažejo, katere standarde znanja po UN učenci na splošno dosegajo in katerih ne in bi jim bilo zato pri
pouku slovenščine treba posvetiti več pozornosti.

ZELENO OBMOČJE

V I. delu preizkusa (književni del) je v zelenem območju le ena naloga v celoti in del ene naloge, in sicer:
− 1. naloga, ki je preverjala zmožnost umestitve obeh izhodiščnih besedil glede na avtorja (ali sta besedili
umetni ali ne), prepoznavanje (in primerjanje) zgradbenih prvin obeh pesmi in literarnovednih pojmov.
Naloga zahteva presojo pravilnosti danih trditev in učencem ni predstavljala težav;
− 3. b-naloga, ki zahteva opis izbrane osebe. Učenci so morali iz izhodiščnega besedila izpisati tri lastnosti
izbrane osebe. V tej nalogi se je vrednotila le vsebinska pravilnost odgovorov; učenci z opisom osebe niso
imeli težav.
V ll. delu preizkusa (jezikovni del) so v zelenem območju 3 naloge in 4 delno, in sicer:
− 2. naloga, v kateri je vprašanje preverjalo sporočevalčev namen. Nalogo izbirnega tipa so učenci zelo uspešno
reševali;
− 3. naloga je preverjala razumevanje besedila oziroma razumevanje bistvenih podatkov. Gre za nalogo
povezovanja, pri kateri so morali učenci vsebinsko smiselno povezati dele povedi. Učenci so to nalogo zelo
uspešno reševali;
10.
a-naloga je preverjala skladenjsko zmožnost – z vprašalnico se je bilo treba vprašati po podčrtanem delu
−
povedi. Z nalogo učenci večinoma niso imeli težav (so pa mnogi v navodilu spregledali zahtevo, naj zapišejo
vprašalnico, zato so pisali vprašalne povedi).
− v 10. b-nalogi so morali učenci razložiti, kaj poimenuje podčrtana beseda v navedeni povedi (beseda tretjina
poimenuje količino). Učenci so v nalogi izbirnega tipa uspešno prepoznali pravilno poimenovanje;
− 12. naloga je preverjala uporabno znanje – oblikoslovno in skladenjsko zmožnost. V nalogi dopolnjevanja so
morali učenci postaviti v pravilno obliko 2 besedni zvezi in 1 besedo, s čimer niso imeli težav (podobne so bile
ugotovitve tudi v preteklih letih);
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− 14. a-naloga je preverjala metajezikovno zmožnost. Naloga je zahtevala navedbo vprašalnice po
obkroženem stavčnem členu; učenci so nalogo uspešno reševali;
− 15. a-naloga je v zvezi dveh povedi preverjala prepoznavanje pomenskega razmerja. V nalogi izbirnega tipa
je večina učencev zelenega območja to razmerje uspešno prepoznala.
Za zeleno območje so bile določene naloge, ki jih je uspešno rešilo vsaj 65 % učencev v tem območju. Kot je
razvidno iz zgornjega opisa, gre za naloge, ki preverjajo nižje taksonomske ravni, predvsem razumevanje in
prepoznavanje, po UN pa minimalne standarde.

RUMENO OBMOČJE

V I., književnem delu preizkusa v to območje spadajo ena naloga in dve delno:
− 2. b-naloga je preverjala, ali učenci prepoznajo prvoosebnega pripovedovalca (iz vsakega besedila so morali
izpisati po en primer, s katerim so utemeljili odgovor);
− v 7. nalogi so morali učenci prepoznati rimo in iz IB izpisati rimani besedi, kar jim ni predstavljalo večjih težav;
− 10. a-naloga je del tvorbne naloge in je preverjala recepcijsko zmožnost s tvorjenjem besedila ob
umetnostnih besedilih; učenci so morali prepoznati (in izraziti) temo književnega besedila, izpostaviti
podobnosti oz. razlike med tematsko sorodnima besediloma in se opredeliti do obeh besedil. Čeprav je ta
naloga vključevala tudi višje taksonomske ravni (ne le znanje, ampak tudi sintezo, analizo in vrednotenje), so jo
učenci na splošno razmeroma dobro reševali – razloge za to pripisujemo tematiki, ki je mladim blizu, in
vsebinsko-slogovni nazornosti.
V II., jezikovnem delu v rumeno področje spadajo 4 naloge in ena delno, in sicer:
− 1. naloga, ki je preverjala razumevanje teme besedila in okoliščin nastanka besedila. Učenci so morali
dopolniti povedi s podatki iz neumetnostnega besedila; z nalogo učenci niso imeli večjih težav;
− 6. naloga je zahtevala od učencev navajanje primerov iz izhodiščnih besedil, preverjala je torej zmožnost
iskanja danih podatkov. Povprečni in boljši učenci niso imeli težav z iskanjem podatkov IB, več težav so imeli
učenci z nižjimi dosežki;
− 7. naloga je preverjala razumevanje bistvenih podatkov iz izhodiščnega besedila. Učenci so morali iz
izhodiščnega besedila izluščiti ustrezne sklope, v nalogi pa navesti številke ustreznih sklopov razstave.
Večinoma učencem naloga ni delala težav;
− 10. c-naloga je merila skladenjsko zmožnost: učenci so se morali vprašati po danem delu povedi, s čimer niso
imeli večjih težav;
− 11. naloga je v okviru metajezikovne zmožnosti preverjala znanje in uporabo glagolskega vida, učenci so
morali besedam določiti oblikovne lastnosti. Pravilno spreminjanje dovršnih glagolov v nedovršnike
povzroča težave učencem z nižjimi dosežki.
Naloge rumenega območja večinoma preverjajo nižje taksonomske ravni, razumevanje, znanje in uporabo, ena
naloga (10. a) pa je preverjala tudi višje ravni (gl. zgoraj); naloge rumenega območja so preverjale minimalne
standarde UN.

RDEČE OBMOČJE

V I., književnem delu sta v rdečem območju le ena naloga v celoti in ena delno, in sicer:
− 2. a-naloga, pri kateri so morali učenci prepoznavati prvoosebnega pripovedovalca oz. lirskega izpovedovalca;
− 4. naloga je preverjala recepcijsko zmožnost razumevanja prebranega književnega besedila: učenci so morali
povezati naslov in vsebino pesmi ter to povezavo pojasniti. Manj uspešni učenci so imeli pri tej nalogi velike
težave tako s prepoznavanjem posameznih prvin besedila kot z njihovim povezovanjem.
V II., jezikovnem delu preizkusa sta v rdečem območju prav tako ena naloga v celoti in ena delno (z 2 točkovanima
enotama), in sicer:
− 8. naloga, pri kateri so morali učenci izluščiti/določiti bistvena podatka oz. pokazati zmožnost selektivnega
branja, tako da so iz IB izpisali primera;
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− 18. naloga (a in b) je preverjala, kako se učenci znajdejo v vlogi odzivnega dopisovalca, kar pomeni, da so morali
po navodilih napisati uradno prošnjo. Učenci z najnižjimi dosežki so imeli težave pri uporabi ustreznih elementov
besedilne vrste (sporočevalec, kraj in datum, naslovnik, ime besedilne vrste, nagovor, vsebina, pozdrav, podpis)
ter navedbi vseh elementov, ki jih je zahtevala vsebina (sporočevalčev namen, čas ogleda, število udeležencev,
cena, zanimivost IN utemeljitev). Dosežki kažejo, da imajo (tudi uspešnejši) učenci na splošno več težav z
elementi besedilne vrste kot z vsebino tovrstnih praktičnih besedil. (Pri tej nalogi se je vrednotila tudi jezikovna
pravilnost, ki pa je kot – že vsa zadnja leta – pripadla modremu območju – gl. v nadaljevanju).
V rdeče območje sodijo naloge, ki so preverjale tako nižje (razumevanje in uporaba) kot višje taksonomske ravni
(razumevanje, uporaba, analiza in sinteza pri tvorbni nalogi). Rezultati so pokazali, da imajo učenci (še posebej tisti
z nizkimi dosežki) težave ne le z nalogami na višjih taksonomskih ravneh (npr. pri samostojnem pisanju
zaokroženega besedila), ampak pogosto tudi pri nalogah za razumevanje. Skrb zbuja dejstvo, da gre tudi pri
nalogah rdečega območja za naloge, ki po UN preverjajo minimalne standarde.

MODRO OBMOČJE

V I. delu preizkusa v modro območje sodijo 4 naloge v celoti, 2 delno (od tega ena del tvorbne naloge):
− 3. a-naloga je od učencev zahtevala sintezo bistvenih spoznanj o besedilu; kot nekoliko kompleksnejša
naloga je preverjala najviše taksonomske ravni (analizo, sintezo). Učenci so morali primerjati svoja spoznanja o
dveh delih pesmi Vprašanje;
5.
naloga je zahtevala od učencev ločevanje glavnih motivov/pesemskih slik od stranskih glede na
−
temo/sporočilnost besedila (ubeseditev spoznanj o izpovedovalčevi zaljubljenosti v 3. in 4. kitici pesmi
Navodilo); tudi pri tej nalogi so morali učenci odgovor ubesediti sami. To je učencem z nižjimi dosežki
povzročalo precej težav, med drugim verjetno tudi zato, ker se je pri odgovorih vrednotila tudi jezikovna
pravilnost;
− 6. naloga (a in b) in 8. naloga sta preverjali literarnovedno znanje, in sicer prepoznavanje pesniških sredstev v
besedilu in njihovo razlago (pretiravanje, poosebitev). Rezultati kažejo, da imajo učenci z nižjimi dosežki
velike težave pri razumevanju prenesenega pomena besed v povezavi s sporočilnostjo besedila (pesmi),
morda pa tudi premalo oz. sploh ne poznajo in ne znajo uporabljati strokovnih terminov;
− 9. naloga je poleg strokovnega izrazja (poimenovanja literarnih obdobij sodobna književnost, moderna,
romantika) preverjala tudi literarnozgodovinsko znanje (po UN obvezna besedila: N. Grafenauer: Življenje,
O. Župančič: Žebljarska, F. Prešeren: Zdravljica);
− 10. b-naloga je del tvorbne naloge, kjer se je poleg vsebine (ta sodi v rumeno območje, gl. zgoraj) vrednotila
tudi jezikovna pravilnost.
V II. delu preizkusa v modro območje sodijo 2 nalogi v celoti in 4 delno:
− 9. naloga je od učencev zahtevala razlago besednih zvez iz besedila (poimenovalna zmožnost); naloga je
preverjala razumevanje sopomenk dane besedne zveze v besedilu (konkretno slabšati vid). Dosežki opozarjajo
na problematiko skromnega besednega zaklada dobršnega dela populacije devetošolcev;
− 13. naloga je preverjala pretvorbo premega govora v odvisni govor; kljub cilju, ki naj bi se dosegel že v
6. razredu in bi torej moral biti utrjen, so nalogo uspešno reševali le učenci z najvišjimi dosežki. V nalogi se je
poleg pravilne pretvorbe (ta je bila razmeroma kompleksna, učenci so morali spremeniti tudi glagolski naklon)
vrednotila tudi jezikovna pravilnost;
− 14. b-naloga je preverjala metajezikovno zmožnost – opis stavčnočlenske sestave stavka, poimenovanje
osebka. Gre za abstraktna (slovnična) znanja, ki jim pri pouku najverjetneje ne posvečamo dovolj pozornosti,
čeprav gre za nalogo na najnižji taksonomski ravni (znanje); uspešno so jo rešili le učenci z najvišjimi dosežki;
− 15. b-naloga je preverjala skladenjsko zmožnost – učenci so morali združiti zvezo povedi v zloženo poved s
pravilnim veznikom (poved s posledičnim razmerjem preoblikovati v poved z vzročnim odvisnikom);
razumevanje logičnega razmerja (vzročno-posledičnega) povzroča učencem veliko težav. Pri tej nalogi se je
poleg vsebinske pravilnosti (sprememba razmerja) vrednotila tudi jezikovna;
pri
16. a nalogi so učenci pokazali pravopisno zmožnost s pravilno uporabo končnega ločila in vejic v
−
večstavčni povedi. Dosežki opozarjajo na velik primanjkljaj devetošolcev, kar zadeva jezikovno pravilnost (v
tem primeru uporabo ločil).
Naloge, ki segajo v modro območje, so pokazale številne primanjkljaje v doseganju cilja razvijanja recepcijske
zmožnosti (ta se kaže v interpretaciji umetnostnega, tokrat lirskega/pesemskega besedila in v pisanju o njem).
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Besedili sta bili sicer zelo kratki in procesiranje (branje) učencem ni moglo vzeti veliko časa, a naloge modrega
območja je uspešno (in v visokem odstotku) rešila le zgornja desetina učencev z najvišjimi dosežki, kar zbuja skrb,
saj nekatere naloge modrega območja pokrivajo minimalne standarde znanja, določene z UN. Problem je, kot
opozarjamo že nekaj zadnjih let, predvsem samostojno ubesedovanje odgovorov, še posebej, če se preverja tudi
njihova jezikovna pravilnost, pa naj gre za besedila, tvorjena ob umetnostnem ali ob neumetnostnem besedilu.

NAD MODRIM OBMOČJEM

V območje nad modrim v letošnjem preizkusu sodijo 4 naloge jezikovnega dela (II. del preizkusa) – dve za
razumevanje besedila in dve slovnični:
− 4. in 5. naloga sta preverjali zmožnost kritičnega sprejemanja besedil oz. zmožnost selektivnega branja
(določanje/iskanje bistvenih podatkov). Gre za nalogi na nižji taksonomski stopnji (razumevanje); pri 5. nalogi
se je preverjala tudi pravopisna pravilnost, s katero imajo učenci na splošno težave (gl. tudi modro območje);
− 16. b-naloga je preverjala metajezikovno zmožnost – uporabo jezikoslovnih izrazov (vejica, vprašaj, vrinjeni
stavek, odvisnik, vprašalna poved …). Naloga je zahtevala ustrezno utemeljitev rabe ločil v konkretni povedi.
Takšno utemeljevanje je za učence verjetno precej abstraktno;
− 17. naloga je preverjala poimenovalno zmožnost (tvorjenje novih besed iz danih skladenjskih podstav in
nasprotno). Naloga ni pokazala zelo velikih razlik med učenci, saj so tudi tisti z najvišjim dosežkom nalogo
reševali le s polovično uspešnostjo (tisti z najnižjimi pa s četrtinsko). Gre za standard znanja, ki ga učenci
usvajajo šele v 9. razredu, poleg tega je šlo za nov tip naloge.
Umestitev zgoraj omenjenih nalog v območje nad modrim je nekoliko presenetila; skrb zbujajoče je dejstvo, da so
se pri nekaterih med njimi (4. in 5. naloga) preverjali tudi minimalni standardi, za katere pričakujemo, da so do
9. razreda usvojeni.

SKLEP
Opisi dosežkov po območjih na letošnjem NPZ iz slovenščine omogočajo naslednje sklepe: književni del so
uspešneje reševali učenci z višjimi dosežki, več kot polovica točkovanih enot v njem je namreč pripadla modremu
območju (za jezikovni se je to pokazalo v manjši meri). Morda je bil razlog za to tudi v IB: res sta sicer nagovarjali
mlade bralce, a z interpretacijo lirskih besedil imajo učenci na splošno več težav.
Tudi letošnji opisi dosežkov kažejo, da številni učenci po 9-letnem šolanju ne dosegajo niti najnižjih standardov
znanja, težave se kažejo tako v eksplicitnem slovničnem znanju (gl. območje nad modrim) kot tudi z (omejenim)
besednim zakladom. Še posebej izrazito pa se težave kažejo pri samostojnem tvorjenju jezikovno pravilnih
zaokroženih besedil (in to ob besedilu katerekoli zvrsti oz. vrste). Prav jezikovna pravilnost je namreč element, ki
vsako leto znova pripade modremu območju, čeprav po UN sodi med minimalne standarde.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.1.2.3: Specifikacijska tabela, slovenščina, I. del, 9. razred
I. DEL (KNJIŽEVNOST/POEZIJA: Simona Kopinšek: Vprašanje, Barbara Gregorič Gorenc: Navodilo.)
Naloga

Število Zmožnost, standard znanja
točk

Taksonomska
stopnja

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI Z BRANJEM UMETNOSTNIH BESEDIL
IN PISANJEM O NJIH
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito recepcijsko
zmožnost. Pokaže jo tako, da tiho bere književna besedila ter samostojno
piše o književnem besedilu. Svoje trditve oziroma ugotovitve o književnih
besedilih skladno s cilji v tem učnem načrtu ponazori, utemelji in vrednoti.
(UN, standardi znanja, str. 93)

Vsebine

Območje

IT

ID

Književna besedila:
POEZIJA
− sodobna književnost

1

1

Razvito recepcijsko zmožnost pokaže tako, da:
‒ najde bistvene prvine književnega besedila (upošteva neposredne in
posredne besedilne signale) (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 93)
‒ Učenec kot pomoč pri razvijanju recepcijske/bralne zmožnosti usvoji
tudi določeno literarnovedno znanje. Pokaže ga tako, da pozna, razume
in uporablja literarnovedne izraze, navedene v tem učnem načrtu. (7., 8.,
9. r.) (UN, standardi znanja, str. 96)
Doživi, razume, vrednoti poezijo tako, da:
‒ prepozna rimo (7., 8. 9. r.) (UN, standard znanja, str. 95)
‒ opiše zgradbo (verz, število in dolžina kitic) (5., 6. r.) (UN, standard, str. 86)

‒ znanje
‒ razumevanje

Pridobivanje literarnovednega znanja
Učenci poznajo in uporabljajo naslednje
strokovne izraze in jih znajo opisati:
‒ umetno književno besedilo (UN, 4. r., str. 43)
‒ romanca (UN, 8. r., str. 67)
Pridobivanje literarnovednega znanja
Učenci poznajo in uporabljajo naslednje
strokovne izraze in jih znajo opisati:
‒ rima (UN, 4. r., str. 43)
‒ kitica (UN, 2. r., str. 21)

zeleno

0,78

0,27

2. a
2. b

1
2

Loči avtorja od pripovedovalca, kar pokaže tako, da:
− prepozna prvoosebnega pripovedovalca (7., 8., 9. razred) (UN, standardi
znanja, str. 94)

‒ razumevanje
‒ uporaba

Pridobivanje literarnovednega znanja
Učenci poznajo in uporabljajo naslednje
strokovne izraze in jih znajo opisati:
‒ prvoosebni pripovedovalec, lirski
izpovedovalec
(UN, str. 68)

rdeče
rumeno

0,62
0,62

0,33
0,38

3. a

1

Razvito recepcijsko zmožnost pokaže tako, da:
− sintetizira spoznanja o besedilu; (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 93)

modro

0,47

0,38

3. b

1

Razvito recepcijsko zmožnost pokaže tako, da:
− opiše izbrano osebo (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 93)

‒ razumevanje
‒ analiza
‒ sinteza
‒ razumevanje
‒ uporaba

zeleno

0,75

0,25
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Naloga

Število
Zmožnost, standard znanja
točk

Taksonomska
stopnja

Vsebine

Območje

IT

ID

4

1

Razvito recepcijsko zmožnost pokaže tako, da:
‒ najde bistvene prvine književnega besedila (upošteva neposredne in
posredne besedilne signale) in jih zna ustrezno uporabiti pri
interpretativnih odzivih na besedilo (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja,
str. 93)
‒ izrazi svoje razumevanje posameznih prvin besedila, predstave ter
izpostavi njihovo vlogo (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 93)

− razumevanje
− uporaba
− analiza

rdeče

0,59

0,44

5

2

Razumevanje dogajanja, motivov, teme, sporočila in snovnega izhodišča
književnega besedila pokaže tako, da:
‒ loči glavne motive/pesemske slike od stranskih glede na
temo/sporočilnost besedila (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 94)

− razumevanje
− uporaba

modro

0,48

0,44

6. a
6. b

2
1

Doživi, razume in vrednoti poezijo tako, da:
‒ v pesmi najde pesniška sredstva in jih razloži (7., 8., 9. r.) (UN, standardi
znanja, str. 95)

‒ razumevanje
‒ znanje

0,34
0,42

0,36
0,38

7

1

Doživi, razume in vrednoti poezijo tako, da:
‒ prepozna rimo (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 95)

0,66

0,27

8

2

Doživi, razume in vrednoti poezijo tako, da:
‒ v pesmi najde pesniška sredstva in jih razloži: poosebitev (7., 8., 9. razred)
(UN, standardi znanja, str. 95)

‒
‒
‒
‒
‒
‒

9

3

Učenec kot pomoč pri razvijanju recepcijske/bralne zmožnosti usvoji tudi
določeno literarnovedno znanje. Pokaže ga tako, da pozna, razume in
uporablja literarnovedne izraze, navedene v tem UN, ter pozna književna
besedila obravnavanih obveznih avtorjev (7., 8. 9. r.) (UN, standardi znanja,
str. 96)
Pregledno pozna književnike in njihova dela (UN, str. 68)
Avtorje tudi razvrščajo v literarna obdobja (UN, str. 69)

znanje
razumevanje
uporaba
znanje
razumevanje
uporaba

‒ znanje

modro
Pridobivanje literarnovednega znanja
modro
Učenci poznajo in uporabljajo naslednje
strokovne izraze in jih znajo opisati:
‒ pretiravanje (7., 8., 9.) (UN, standardi znanja,
str. 95)
rumeno

Pridobivanje literarnovednega znanja
Učenci poznajo in uporabljajo naslednje
strokovne izraze in jih znajo opisati:
‒ poosebitev (7., 8., 9.) (UN, standardi znanja,
str. 95)

modro

0,43

0,51

Pridobivanje literarnovednega znanja
Učenci poznajo in uporabljajo naslednje
strokovne izraze in jih znajo opisati:
‒ sodobna književnost
‒ moderna
‒ romantika (UN., str. 68)
Obvezna besedila:
N. Grafenauer: Življenje
O. Župančič: Žebljarska
F. Prešeren: Zdravljica (UN, str. 69)

modro

0,40

0,50
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Naloga

Število
Zmožnost, standard znanja
točk

Taksonomska
stopnja

Vsebine

Območje

IT

ID

Pridobivanje literarnovednega znanja
Učenci poznajo in uporabljajo naslednje
strokovne izraze in jih znajo opisati:
‒ tema (UN, str. 68)

A:
rumeno

0,74

0,57

B: modro

0,44

0,52

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI S TVORJENJEM OB UMETNOSTNIH
BESEDILIH (PISANJE)
A: 4

10

B: 2

SKUPAJ
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Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito recepcijsko
zmožnost. Pokaže jo tako, da interpretativno in tiho bere književna
besedila ter samostojno piše o književnem besedilu. Svoje trditve oziroma
ugotovitve o književnih besedilih skladno s cilji v tem učnem načrtu
ponazori, utemelji in vrednoti. (UN, standardi znanja, str. 93)
Razumevanje dogajanja, motivov, teme, sporočila in snovnega izhodišča
KB pokaže tako, da:
‒ loči glavne motive/pesemske slike od stranskih glede na
temo/sporočilnost besedila (7., 8. 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 94)
‒ izrazi osrednjo idejo (sporočili) in temo književnega besedila; izpostavi
podobnosti/razlike med tematsko sorodnimi besedili in se do njih opredeli
(UN, standardi znanja, str. 94)

−
−
−
−
−
−

znanje
razumevanje
uporaba
analiza
sinteza
vrednotenje
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Preglednica 4.2.1.2.4: Specifikacijska tabela, slovenščina, II. del, 9. razred
II. DEL (JEZIK: besedilo 1: Možgani in vid, prirejeno po: Irena Štaudohar, V naši glavi je nekdo, ki ga ne poznamo, Sobotna priloga Dela, 12. 7. 2014., in besedilo 2: Razstava
Možgani, prirejeno po: http://www.brains.si/, 14. 7. 2014.)
Naloga

Število Zmožnost, standard znanja
točk

Taksonomska
stopnja

Vsebine

Območje

IT

ID

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI KRITIČNEGA SPREJEMANJA ENOGOVORNIH
NEUMETNOSTNIH BESEDIL
Vrste besedil za sprejemanje:
‒ publicistično besedilo (UN, 7., 8., 9. r., str. 54)
‒ javno obvestilo (UN, 6. r., str. 31)

Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost
kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil.
Pokaže jo tako, da:
‒ tekoče in primerno hitro tiho bere in razume svoji starosti ustrezna
besedila, predvidena v tem učnem načrtu (7., 8., 9. razred)
(UN, standardi znanja, str. 88)

1

1

‒ določi temo besedila (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 88)
‒ določi okoliščine nastanka besedila (sporočevalca) (7., 8., 9. r)
(UN, standardi znanja, str. 88)

‒ razumevanje

rumeno

0,67

0,32

2

1

‒ določi sporočevalčev namen (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 88)

‒ razumevanje
‒ uporaba

zeleno

0,82

0,32

3

2

‒ določi bistvene podatke (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 88)
‒ razume svoji starosti ustrezna besedila ( 7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja,
str. 88)

‒ razumevanje

zeleno

0,83

0,38

4

1

‒ določi bistvene podatke (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 88)

‒ razumevanje

nad
modrim

0,27

0,37

7

2

‒ določi bistvene podatke (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 88)

‒ razumevanje

rumeno

0,70

0,43

8

2

‒ določi bistvene podatke (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 88)

‒ razumevanje

rdeče

0,51

0,50

nad
modrim
rumeno

0,31

0,39

0,67

0,64

Jezikoslovni izrazi:
‒ odstavek (UN, 5. r., str. 32)

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI SELEKTIVNEGA BRANJA
Učenec ima skladno s cilji tega učnega načrta razvito zmožnost
selektivnega branja.
Pokaže jo tako, da:

5

2

‒ poišče dani podatek (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 89)

‒ razumevanje

6

1

‒ poišče dani podatek (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 89)

‒ razumevanje
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Naloga

Število Zmožnost, standard znanja
točk

Taksonomska
stopnja

Vsebine

Območje

Jezikoslovni izrazi:
‒ odstavek (UN, 5. r., str. 32)

IT

ID

modro

0,22

0,44

zeleno

0,95

0,33

nad
modrim

0,33

0,39

RAZVIJANJE JEZIKOVNE IN SLOGOVNE ZMOŽNOSTI TER ZMOŽNOSTI
NEBESEDNEGA SPORAZUMEVANJA (ZA IZBOLJŠANJE SPORAZUMEVALNE
ZMOŽNOSTI)
Učenec ima skladno s cilji tega učnega načrta razvito jezikovno in
slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja.
Poimenovalno zmožnost pokaže tako, da:

9

1

‒ razloži besedne zveze iz prebranega besedila (7., 8., 9. r.) (UN, standardi
znanja, str. 89)

‒ razumevanje
‒ uporaba

10. b

1

‒ razloži besede iz prebranega besedila (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja,
str. 89)

‒ razumevanje

17

2

‒ iz danih skladenjskih podstav tvori tvorjenke (9. r.) (UN, standardi znanja,
str. 89)

‒ znanje
‒ uporaba

Jezikoslovni izrazi:
‒ tvorjenka, netvorjenka (UN, 9. r., str. 56)

Skladenjsko zmožnost pokaže tako, da:

10. a

1

‒ sprašuje po danih delih povedi (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 89)

‒ razumevanje
‒ uporaba

zeleno

0,71

0,23

10. c

1

‒ sprašuje po danih delih povedi (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 89)

‒ razumevanje

rumeno

0,71

0,43

12

2

‒ dopolni povedi s pomensko in oblikovno pravilnimi besedami
(7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 90)

‒ uporaba

zeleno

0,80

0,41

13

2

‒ pretvori premi govor v odvisnega (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja,
str. 90)

‒ znanje
‒ uporaba

Jezikoslovni izrazi:
‒ premi govor, odvisni govor (UN, 6. r, str. 32)

modro

0,33

0,45

15. a

1

‒ v zvezi dveh povedi prepozna pomensko razmerje (8., 9. r.)
(UN, standardi znanja, str. 90)

‒ razumevanje
‒ znanje

Jezikoslovni izrazi:
‒ poved (UN, 1. VIO, str. 13)
‒ priredno zložena poved (UN, 8. r., str. 56)

zeleno

0,82

0,35

15. b

2

‒ v zvezi dveh povedi prepozna pomensko razmerje ter združi zveze
povedi v skladenjsko pravilne zložene povedi s pravilnim veznikom
(8., 9. r.) (UN,standardi znanja, str. 90)

‒ znanje
‒ uporaba

Jezikoslovni izrazi:
‒ podredno zložena poved (UN, 8. r., str. 55)

modro

0,36

0,46

modro

0,41

0,37

Pravopisno zmožnost pokaže tako, da:
1

16. a
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‒ uporablja pravilna končna ločila v večstavčnih povedih (7., 8., 9. r.)
(UN, standardi znanja, str. 91)
‒ pravilno uporablja vejico v večstavčnih povedih (7., 8., 9. r.)
(UN, standardi znanja, str. 91)

‒ znanje
‒ uporaba
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Naloga

Število Zmožnost, standard znanja
točk

Taksonomska
stopnja

Vsebine

Območje

IT

ID

RAZVIJANJE METAJEZIKOVNE ZMOŽNOSTI
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito
metajezikovno zmožnost.
Pokaže jo tako, da:

11

1

‒ besedam določi pomenske, oblikovne in izvorne lastnosti; pri tem
uporablja jezikoslovne izraze, navedene v tem učnem načrtu
(7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 92)

‒ znanje
‒ uporaba

Jezikoslovni izrazi:
‒ glagol (UN, 6. r., str. 32)
‒ glagolski vid, nedovršnik, dovršnik (UN, 8. r.,
str. 55)

rumeno

0,66

0,43

14. a

1

‒ opiše stavčnočlensko sestavo stavka – navede vprašalnico (7., 8., 9. r.)
(UN, standardi znanja, str. 92)

‒ znanje
‒ uporaba

Jezikoslovni izrazi:
‒ stavčni člen (UN, 7. r., str. 55)

zeleno

0,76

0,37

14. b

1

‒ opiše stavčnočlensko sestavo stavka – poimenuje stavčni člen
(7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 92)

‒ znanje

Jezikoslovni izrazi:
‒ stavčni člen (UN, 7. r., str. 55)

modro

0,22

0,43

16. b

1

‒ pozna, razume, opiše in pravilno uporablja jezikoslovne izraze
(7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 93)

Jezikoslovni izrazi:
‒ vejica, vprašaj (UN, 1. VIO, str. 13)

nad
modrim

0,14

0,38

Vrste dopisov:
‒ uradna prošnja (UN, 9. r., str. 54)
Jezikoslovni izrazi:
‒ uradna prošnja (UN, 9. r., str. 56)

A: rdeče
B: rdeče
C: modro

0,51
0,56
0,27

0,53
0,53
0,53

Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost
dopisovanja.
Pokaže jo tako, da:

18

A2
B2
C2

SKUPAJ

36

‒ v vlogi odzivnega dopisovalca piše dopise, določene s tem učnim
načrtom (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 88)

‒
‒
‒
‒

razumevanje
uporaba
sinteza
analiza
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Razporeditev ciljev oz. standardov znanja in opis nalog sta prikazana v specifikacijski tabeli (gl. zgoraj). Tako je za
vsako posamezno nalogo razvidno, kaj preverja, na katero taksonomsko stopnjo sodi in kako uspešno so jo učenci
rešili. V tem delu izpostavljamo predvsem naloge, ki so preverjale tiste zmožnosti učencev, ki so se glede na
dosežke pokazale kot pomanjkljive.
I. del preizkusa znanja (naloge iz književnosti)
V I., književnem delu preizkusa za 9. razred so naloge kot doslej preverjale recepcijsko zmožnost z branjem
umetnostnih besedil in s pisanjem o njih. Del nalog v preizkusu se je nanašal na izhodiščni besedili v celoti, del na
posamezne sestavine v njiju, tri naloge so zahtevale primerjavo obeh besedil. Če so naloge vključevale tudi
poznavanje strokovnih izrazov, so ti v specifikacijski tabeli posebej navedeni (gl. zgoraj).
Izhodiščni besedili sta bili na letošnjem NPZ za 9. razred dve lirski pesmi z ljubezensko tematiko (Vprašanje
Simone Kopinšek in Navodilo Barbare Gregorič Gorenc – gl. specifikacijsko tabelo).
Recepcijsko zmožnost z branjem umetnostnih besedil je v letošnjem preizkusu za 9. razred preverjalo 9 nalog
od 10 (z 12 točkovanimi enotami). Le ena naloga je bila izbirnega tipa (1. naloga), zahtevala je primerjavo med
obema besediloma, vse druge so zahtevale (samostojen) zapis odgovora; naloge so preverjale zmožnosti na vseh
taksonomskih stopnjah. Prav 1. naloga je bila v tem delu preizkusa za učence najlažja (IT = 0,78).
Ta del preizkusa je bil za učence nekako srednje težak, na kar kažejo IT nalog, ki se gibljejo med 0,34 in 0,78 –
nobena od nalog npr. ni bila zelo lahka. Rezultati kažejo, da učenci na splošno nimajo težav z razumevanjem zelo
konkretnih podatkov iz besedil (npr. 1. in 3. b-naloga). Več težav jim predstavlja sinteza spoznanj o posameznem
besedilu (3. a-naloga z IT 0,47), na podlagi besedilnih signalov v besedilu tudi težje razberejo bistvene prvine (5. in
6. a-naloga z IT 0,48 oz. 0,34), prav tako imajo težave s prepoznavanjem in razumevanjem pesniških sredstev,
konkretno s pretiravanjem v 6. b-nalogi in poosebitvijo v 8. nalogi; slednje kar dobra četrtina učencev sploh ni
rešila (naloge 6. b ni rešilo dobrih 14 % učencev). Devetošolci so, podobno kot to velja za šestošolce, v tokratnem
preizkusu pokazali tudi slabo literarnovedno znanje (9. naloga z IT 0,40).
Primerjava s preizkusi, v katerih se je v preteklosti standarde znanja iz književnosti preverjalo ob lirskih besedilih,
kaže, da so tokrat učenci imeli manj težav. Razlog je morda ta, da sta besedili zelo kratki in ne posebej zahtevni za
razumevanje, poleg tega se ukvarjata s problematiko mladih (mladostniška zaljubljenost).
Recepcijsko zmožnost s tvorjenjem ob umetnostnih besedilih je preverjala 10. naloga z 2 točkovanima
enotama (vsebina in jezikovna pravilnost). Naloga je od učencev zahtevala primerjavo obeh izhodiščnih besedil
(tema, problematika obeh izpovedovalcev in konca pesmi). Učenci z vsebino niso imeli nikakršnih težav; z IT 0,74
je bila ta naloga po vsebini med najlažjimi v tem delu preizkusa (gl. zgoraj) – v primerjavi z lani, ko so morali v
tvorbni nalogi le obnoviti besedilo, je to bistveno boljši dosežek. IT pri jezikovni pravilnosti (0,44) sicer kaže na to,
da imajo učenci težave pri tvorjenju jezikovno pravilnih zaokroženih besedil ne glede na vrsto, je pa višji kot v
jezikovnem delu (gl. v nadaljevanju) in kot v 6. razredu. A dejstvo ostaja, da težave z jezikovno pravilnostjo ostajajo
vsa leta osnovnošolskega izobraževanja.
II. del preizkusa znanja (jezikovne naloge)
Jezikovne naloge v II. delu preizkusa znanja so kot vsa leta doslej preverjale zmožnost kritičnega sprejemanja
enogovornih neumetnostnih besedil, jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega
sporazumevanja, metajezikovno zmožnost in zmožnost tvorjenja enogovornih neumentnostnih besedil v
povezavi z izhodiščnim besedilom. Naloge so bile sestavljene glede na določila učnega načrta (Uresničevanje ciljev
predmeta, str. 102), pri tem se je del nalog nanašal na izhodiščni besedili kot celoti, del na posamezne sestavine oz.
jezikovna sredstva in njihovo vlogo v besedilih; nekaj nalog je bilo namenjenih iskanju podatkov iz različnih virov.
Izhodiščni besedili letošnjega preizkusa za 9. razred sta bili odlomek besedila Irene Štaudohar o tem, kako v
možganih nastaja vid, in seznam sklopov razstave Možgani (gl. specifikacijsko tabelo zgoraj). Besedili tematizirata
aktualno problematiko s področja nevroznanosti, ki je zanimiva tudi za mlade bralce (prav njim je bila namenjena
tudi odmevna razstava Možgani na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani leta 2014, o kateri govori eno od
besedil).
Zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil se je v preizkusu za 9. razred letos
preverjala z 8 nalogami (naloge od 1 do 8). Te naloge so večinoma preverjale zmožnosti na nižjih taksonomskih
stopnjah (razumevanje, uporaba), a so bile različno težke. Dosežki so pokazali, da učenci večinoma nimajo težav z
razumevanjem podatkov v besedilu, če je vprašanje postavljeno tako, da podatek lahko razberejo neposredno.
Zaplete se, kadar je vprašanje obrnjeno, kot je bilo to npr. v 4. nalogi; ta je bila z IT 0,27 za učence med najtežjimi v
letošnjem preizkusu, verjetno tudi zato, ker naloga zahteva samostojno oblikovanje odgovora, s tem pa imajo

učenci že tradicionalno velike težave. Težave učencem povzročajo tudi naloge, ki zahtevajo iskanje podatkov iz
različnih virov oz. primerjanje besedil (to smo ugotavljali že ob lanskem preizkusu), kakršna je bila 5. naloga (IT =
0,31). Vendar je treba poudariti, da se je pri tej nalogi poleg vsebine merila tudi jezikovna pravilnost (pravopisno
pravilen prepis sklopov razstave), kar je še dodatno znižalo dosežke.
Jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja je preverjalo 7 nalog z 10
točkovanimi enotami (naloge 9, 10, 12, 13, 15, 16. a in 17). Dosežki so pokazali, da so imeli učenci veliko težav z 9.
nalogo (IT = 0,22), kar nekoliko preseneča, saj gre za nalogo, v kateri so morali iz izhodiščnega besedila le izpisati
besedni zvezi z enakim pomenom; te naloge dobrih 18 % učencev sploh ni rešilo (napačno pa jih je odgovorilo
skoraj 60 %). Učenci tudi slabo obvladajo pretvorbo premega v odvisni govor (13. naloga z IT 0,33), pretvorbo
priredij v odvisnike (15. b-naloga z IT 0,36) in besedotvorne postopke (17. naloga z IT 0,33). Ker gre za temeljne
standarde, nas dosežki pri teh nalogah lahko skrbijo. Razvita skladenjska, slogovna in pravopisna zmožnost so
namreč cilja/standardi znanja, ki so bistvene sestavine funkcionalne pismenosti in bi jim učitelji morali posvečati
več pozornosti – morda ne nujno kot teoretična, ampak bolj kot praktična znanja.
Metajezikovno zmožnost so preverjale naloge 11, 14 in 16. b (skupaj 4 točkovane enote); z izjemo nalog 11 in 14.
a sta bili preostali dve nalogi za učence najtežji na celotnem letošnjem preizkusu. Učenci v povedi ne prepoznajo
stavčnih členov oz. jih ne znajo poimenovati (14. b-naloga z IT 0,22) in ne znajo utemeljiti rabe vejice (16. bnaloga z IT 0,14), kar so cilji, ki naj bi jih učenci dosegli že v 8. razredu. Tudi to sta nalogi, ki ju je veliko učencev
opustilo (nalog npr. ni rešila dobra petina učencev). Opisano navaja na sklep, da bi se morale pri pouku
slovenščine vsebine, ki po učnem načrtu sodijo v nižje razrede, ponavljati tudi v višjih razredih.
Metajezikovne zmožnosti seveda ni mogoče preverjati povsem ločeno od jezikovne zmožnosti (slednja je po
učnem načrtu nujen sestavni del vseh ostalih zmožnosti), pa vendar bi funkcionalnim znanjem, kakršna sta med
drugimi raba vejice in njeno utemeljevanje, pri pouku slovenščine kazalo posvečati več pozornosti.
Zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil je v preizkusu preverjala ena naloga s 3 točkovanimi
enotami (naloga 18). Učenci so morali napisati uradno prošnjo za voden ogled razstave Možgani, pri tem so se
vrednotile ustreznost besedilni vrsti, vsebina in jezikovna pravilnost. Naloga vsebinsko in kar zadeva zgradbo,
morda ni bila tako težka (IT za vsebino je 0,56, IT za zgradbo pa 0,51), velike težave pa so imeli učenci z jezikovno
pravilnostjo (IT = 0,27) – več kot pri tvorbnem besedilu v I. delu preizkusa. Približno 12 % učencev je to nalogo, ki
je bila sicer v preizkusu zadnja, opustilo. Nizek dosežek pri jezikovni pravilnosti niti ne preseneča, vsekakor pa nas
lahko skrbi: ugotovitve o nezmožnosti učencev tvoriti jezikovno pravilna zaokrožena besedila različnih vrst se na
NPZ iz slovenščine ponavljajo iz leta v leto, učitelji v zvezi s tem dobivajo različne usmeritve, a se dosežek kljub
temu ne zvišuje. Skrbi pa lahko tudi dejstvo, da imajo devetošolci po 9-letnem izobraževanju pri pisanju
preprostega povpraševanja oz. uradne prošnje takšne težave, gre namreč za v življenju zelo uporabno jezikovno
opravilo.
Letošnji preizkus za 9. razred je zahteval nekoliko več samostojnega tvorjenja (posebej v književnem delu), kot je
to veljalo v preteklosti. Občutljivost nalog je na splošno precej visoka, kar pomeni, da dobro kažejo razlike med
učenci z višjim in nižjim dosežkom (indeks diskriminativnosti posameznih nalog se giblje med 0,23 in 0,53).
Sklepne ugotovitve
Pri letošnjem preizkusu za 6. razred so učenci dosegli za nekaj odstotnih točk višji rezultat kot lani, za 9.
razred pa velja nasprotno. A dosežkov pri slovenščini med leti ni mogoče zanesljivo primerjati, saj se v
preizkusih preverjajo različni standardi znanja iz učnega načrta (UN), isti standardi se preverjajo z različnimi
tipi nalog, nalog je različno število, poleg tega naloge temeljijo na različnih izhodiščnih besedilih. Kljub temu
pa PK za slovenščino ugotavlja približno enake trende: učenci imajo kljub usmeritvam učiteljem težave s
samostojnim tvorjenjem jezikovno pravilnih besedil, pa naj gre za (krajše) odgovore na odprta vprašanja ali
tvorjenje (daljših) zaokroženih besedil. Prav tako se težave pojavljajo ob iskanju podatkov iz različnih virov ali
podatkov, ki iz besedila niso razvidni takoj, ampak šele ob natančnejši analizi. To za učitelje pomeni pripravo
nalog, ki bodo učence spodbujale k razmisleku ob branju in vsebinskemu analiziranju besedil, ne le direktnih
vprašanj (kdo, kaj, kje, zakaj ipd.), na katera je mogoče odgovoriti tako rekoč brez globljega razumevanja
besedila. Prav tako naj bi si učenci v procesu izobraževanja pridobili čim več izkušenj z učinkovitim in
jezikovno pravilnim pisnim sporazumevanjem; to morda za učitelje res pomeni več dela s popravljanjem in
pripravo ustrezne povratne informacije ob tvorjenih besedilih, a je tudi učinkovito in, verjamemo, prav zato
tudi uresničljivo. Prav z jezikovno rabo pa je mogoče tudi najbolj naravno pridobivati (abstraktna) slovnična
znanja.
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PRILOGA
I. DEL
Besedilo 1

Besedilo 2

Vprašanje

Navodilo

Čuden dan je. Nimam apetita
in najraje ves dan bi bila skrita.
V drevesni krošnji bi sedela,
listje štela. In štela bi od 7 do 11,
samo zato, ker bi tako hotela.
Z nogama preko veje bingljala,
tiho, na skrivaj Vala opazovala.
On zmeden in čeden
se kar naprej smeje,
kadarkoli ga učitelj nekaj vpraša.
Tudi kadar žoga mu zbeži
in veter k reki jo odnaša.
Smeji se, ko se dela,
da igra na pianino.
Ko pa ga fantje vržejo po tleh,
se smeje, ker bo kmalu mimo.
In zdaj ne vem, mu naj povem,
da ga občudujem že vso zimo?

Je kje navodilo za randi?
To je moja najtežja naloga!
Od koga naj ga prepišem?
Glava me ne uboga!

(Simona Kopinšek, Ljubezenske,
FRANC-FRANC, Murska Sobota 2012.)

Rad bi natanko vedel,
kaj ob njej naj storim.
Kaj in kako naj ji rečem
in kdaj naj raje molčim.
Kako naj srce malo ustavim,
da mi na mestu ostane –
kadar v oči jo pogledam,
mi skoro iz prsi plane!
In kar naprej se spotikam!
Nogi sta čisto neresni!
Kako naj levo prepričam,
da bo hodila ob desni?
Kam pa naj stlačim roke?
Kako naj prste odpletem?
In pod katero misel
naj tisoč skrbi pometem?
Ko že predolgo razmišljam
o težavah in neuspehu,
opazim preprosto rešitev –
vabilo v njenem nasmehu!
(Barbara Gregorič Gorenc, Navodila
za randi, Viharnik, Ljubljana 2006.)
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II. DEL
Besedilo 1

Možgani in vid
Besedilo: Irena Štaudohar
1. Kar tretjina možganov se ukvarja z vidom in
možgani porabijo veliko energije, da nam
6
interpretirajo to, kar gledamo. Ko slepim
ljudem z operacijo povrnejo vid, se morajo
počasi naučiti gledati svet. To ne gre tako hitro
kot pri Mojci v zgodbi o Kekcu. Svet, ki ga
vidijo slepi, ki so spregledali, je najprej brez
oblik – možgani morajo počasi urediti vhodne
podatke, sestaviti zaznavanje, ki mu pravimo
vid.
2. Sveta ne vidimo v podrobnostih in po večini se
niti ne zavedamo vseh signalov, ki prihajajo v
oči. O tem pričajo različni testi in optične
prevare. Četudi imamo neki predmet tik pred
očmi, ni nujno, da ga opazimo; na tem
temeljijo triki čarodejev. Možgani gledajo v
svet in izluščijo informacijo, ki jo potrebujejo.
Če bomo gledali skupino ljudi in poskušali
ugotoviti, ali so premožni, bomo opazovali,
kako so oblečeni ali kakšen nakit nosijo, če
nas bo zanimalo, ali se razumejo med sabo,
bomo opazili čisto druge stvari: kako se
gledajo, ali se dotikajo …
3. Možgani se izjemno hitro učijo, zato lahko eno
čutilo kmalu nadomestijo z drugim. O tem
recimo govori zgodba o moškem, ki je pri
trinajstih oslepel, danes pa je ekstremni
alpinist in je leta 2001 osvojil najvišjo goro
sveta, Mount Everest. Pleza s pomočjo
naprave BrainPort: ploščico, polno elektrod, ki
jo ima v ustih. Lahko bi rekli, da vidi z jezikom.
Ta je odličen vmesnik do možganov. Ploščica
pretvori videosignal

v zaporedje električnih impulzov, ki jeziku
omogočijo, da razbere tisto, kar po navadi
pripisujemo vidu: razdaljo, smer gibanja,
obliko predmetov. Naprava BrainPort
dokazuje, da v bistvu ne vidimo z očmi,
temveč z možgani. Gledanje z jezikom se
sicer sliši čudaško. Toda kaj pa je Braillova
pisava drugega kot gledanje s prsti?
4. Raziskovalec možganov David Eagleman
7
piše, da so možgani izjemno plastični in da
jih bomo v prihodnosti lahko nadgrajevali.
Vanje bomo lahko napeljali različne podatke,
recimo infrardečo in ultravijolično svetlobo,
kar nam bo omogočilo, da bomo videli v temi.
Vgradili si bomo lahko naprave za
napovedovanje vremena, stanja na borzi …
»Dajte možganom podatke in naučili se jih
bodo razumeti,« pravi Eagleman.
5. Kadar možgani iz zunanjosti zaradi takšnih
ali drugačnih razlogov ne prejmejo dovolj
impulzov, si realnost ustvarijo kar sami. Ko
na primer starejšim ljudem začnejo pešati
oči, je predel možganov, ki je odgovoren za
vid, še vedno aktiven. Zato mnogokrat vidijo
stvari, ki jih ni. Mnogi o tem ne govorijo, saj
menijo, da se jim je zmešalo, a vendarle gre
za pogost in naraven pojav. Ljudje, ki
izgubljajo vid, izgubljajo vidni svet okoli sebe,
a možgani to nadomestijo s prividi. Ti se
osebi, ki jih vidi, zdijo še kako resnični, četudi
se zaveda, da gre zgolj za možgansko
prevaro.

(Prirejeno po: Irena Štaudohar, V naši glavi je nekdo, ki ga ne poznamo, Sobotna priloga Dela, 12. 7. 2014.)

6
7

interpretirati – pojasniti, razložiti
plastičen – tak, ki se ga da oblikovati
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Besedilo 2
Razstava je odprta vse dni v tednu od 9. do 20. ure.
Organizator: Gospodarsko razstavišče
Naslov: Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba za vodene oglede:
Teja Tarman, tel.: 01 300 26 19, e-pošta: teja@brains.si

SKLOPI RAZSTAVE
UVOD
Ogledamo si resnične ohranjene človeške možgane in dramatično umetniško
instalacijo. Svetloba šviga po žicah v zatemnjenem prostoru in ponazarja vročično
energijo nevronov.

UVODNI FILM
Tu sledimo plesalki. Videoprojekcija kaže, kako so njeni gibi povezani z dogajanjem v
njenih možganih, ki jih ponazarja velik tridimenzionalni model.

MOŽGANI IN ČUTILA
Čutila nam pomagajo predelovati podatke o svetu okrog nas. Raziskujemo lastna čutila
za vid, sluh in tip. Na modelu človeškega telesa vidimo, kako možgani glede na dotik
zaznavajo prostor.

MOŽGANI IN ČUSTVA
Tu raziskujemo, kako možgani predelujejo čustva in kako so se razvijali skozi človeško
zgodovino. Lahko se poigramo in možgane razstavimo in spet sestavimo …

MOŽGANI IN MIŠLJENJE
Sprehodimo se skozi “možgane” v velikosti sobe. Zmožnosti učenja jezika, pomnjenja
in odločanja nadzirajo različni deli možganov. Domiselne interaktivne igre razkrivajo,
kako delujejo …

MOŽGANI SE SPREMINJAJO
Možgani se skozi človekovo življenje razvijajo, njihove zmožnosti so neverjetne … Tu
lahko igraje spoznamo, kako slepi za branje uporabljajo tip: dotikamo se interaktivne
plošče z Braillovo pisavo.

MOŽGANI 21. STOLETJA
Prihodnost je že tu. Med drugim lahko vidimo vsadke, ki slepim omogočijo vid, in
vmesnike možgani-računalnik, ki jih razvijajo z namenom, da bi jih ljudje, ki se ne
morejo gibati, lahko upravljali s svojimi mislimi in se morda celo spet gibali.
(Prirejeno po: http://www.brains.si/. Pridobljeno: 14. 7. 2014.)

108

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

I. DEL
Naloge iz I. dela se navezujejo na besedili Simone Kopinšek Vprašanje in Barbare
Gregorič Gorenc Navodilo.
Pozorno preberi izhodiščni besedili in reši naloge.
1.

Preberi trditve o izhodiščnih besedilih. Če je trditev pravilna, na črtico napiši P, če ni
pravilna, napiši N.
____ Obe besedili sta umetni.
____ Obe besedili sta romanci.
____ V obeh besedilih je zaporedna rima.
____ Obe besedili imata enako zgradbo.
(1 točka)

2.

a)

Kdo sta izpovedovalca v pesmih? Dopolni.
V pesmi Vprašanje je _____________________________________________________ .
V pesmi Navodilo je ______________________________________________________ .
(1 točka)

2.

b)

Iz vsakega besedila izpiši po en primer, s katerim utemeljuješ svoj odgovor iz naloge
2. a.
Izpis primera.
Vprašanje: _______________________________________________________________
Navodilo: ________________________________________________________________
(2 točki)
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3.

Preberi del pesmi Vprašanje:
On zmeden in čeden
se kar naprej smeje,
kadarkoli ga učitelj nekaj vpraša.
Tudi kadar žoga mu zbeži
in veter k reki jo odnaša.
Smeji se, ko se dela,
da igra na pianino.
Ko pa ga fantje vržejo po tleh,
se smeje, ker bo kmalu mimo.

3.

a)

Izpisani del pesmi je vsebinsko drugačen od preostalega. V čem se razlikujeta oba
dela? Napiši odgovor.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

3.

b)

Kaj iz tega dela pesmi izvemo o Valu? Navedi tri njegove lastnosti.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

4.

Kako sta povezana naslov in vsebina pesmi Navodilo? Napiši odgovor.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)
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5.

V čem se v 3. in 4. kitici pesmi Navodilo kaže izpovedovalčeva zaljubljenost? Odgovor
zapiši v eni ali več povedih.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 točki)

6.

a)

Kaj je izraženo z verzoma iz 5. kitice pesmi Navodilo?
In pod katero misel
naj tisoč skrbi pometem?
Odgovor napiši v povedi.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(2 točki)

6.

b)

V teh verzih je izraženo pretiravanje. Pojasni ga.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

7.

Iz 4. kitice pesmi Navodilo izpiši rimani besedi.
______________________________

______________________________
(1 točka)
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8.

Iz pesmi Vprašanje izpiši poosebitev in utemelji, zakaj je izpisani primer poosebitev.
Poosebitev: ___________________________________________________________________
Utemeljitev: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 točki)

9.

Kateri podatki manjkajo v preglednici? Napiši jih na ustrezna mesta.

Ime in priimek avtorja

Naslov pesmi/zbirke

Obdobje

Niko Grafenauer
Žebljarska
romantika
(3 točke)
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10. Primerjaj obe pesmi in napiši:
– kaj je tema obeh pesmi,
– s katerim problemom se srečuje izpovedovalec in s katerim izpovedovalka,
– katera pesem se konča bolj optimistično in zakaj.
Besedilo naj bo zaokroženo in naj vsebuje do 6 povedi.
A

B

4

2

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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II. DEL
Naloge iz II. dela se navezujejo na besedili 1 in 2.
Pozorno preberi obe besedili in reši naloge.

1.

Dopolni povedi s podatki iz besedila 1.
Besedilo govori o _______________________________________________. Napisala ga je
______________________________________________, objavljeno je bilo v prilogi časopisa
____________________.
(1 točka)

2.

Kaj je predvsem namen besedila 1? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Bralce naučiti uporabljati Braillovo pisavo.

B

Bralcem predstaviti operacije, ki ljudem povrnejo vid.

C

Bralce seznaniti s tem, kje nastaja vid.

Č

Bralce seznaniti z zgodbo o Kekcu in Mojci.
(1 točka)

3.

Preberi 1. in 2. odstavek besedila 1 in smiselno dopolni povedi. Na vsako črtico napiši
številko ustreznega nadaljevanja.
Slepi, ki jim z operacijo vrnejo vid, ____

1

imajo privide.

Čarodeji ____

2

izberejo samo uporabne informacije.

Možgani ____

3

se postopoma učijo videti.

4

uporabljajo optične prevare.

5

vidijo podrobnosti.
(2 točki)

4.

Katero prepričanje o delovanju človekovega vida je ovrgla uporaba ploščice BrainPort
(3. odstavek)? Napiši odgovor.
______________________________________________________________________________
(1 točka)
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5.

V katerih sklopih razstave (besedilo 2) si je mogoče ogledati to, o čemer govori
besedilo 1? Napiši naslove sklopov.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 točki)

6.

Gibanje in možgani so povezani. S katerima športoma je to prikazano? Navedi en primer
iz besedila 1 in enega iz besedila 2.
Besedilo 1: ____________________________ Besedilo 2: ____________________________
(1 točka)

7.

Kateri sklopi razstave (besedilo 2) ponujajo odgovore na spodnja vprašanja? Na vsako
črtico napiši številko ustreznega sklopa.
_____ Kakšno vlogo imajo možgani pri učenju?
_____ Kako čutila pošiljajo sporočila v možgane?
_____ Kako so se možgani razvijali skozi čas?
_____ Kako so videti človeški možgani?
_____ Ali bodo v prihodnosti slepi lahko videli?
(2 točki)

8.

Katera primera avtorica besedila 1 navaja kot dokaz, da v bistvu ne vidimo z očmi
(3. odstavek)? Napiši odgovor.
______________________________________________________________________________
(2 točki)

9.

S katerima besednima zvezama avtorica v besedilu 1 (5. odstavek) izrazi, da se ljudem
slabša vid? Napiši obe besedni zvezi.
______________________________________________________________________________
(1 točka)
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10. Preberi poved.
Kar tretjina možganov se ukvarja z vidom in možgani porabijo veliko energije, da nam
interpretirajo to, kar gledamo.
10. a)

Vprašaj se po podčrtani besedi. Napiši vprašalnico.
________________________________
(1 točka)

10. b)

Kaj poimenuje podčrtana beseda v navedeni povedi?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Lastnost.

B

Vrsto.

C

Svojino.

Č

Količino.
(1 točka)

10. c)

Iz povedi izpiši še besedo, po kateri se lahko vprašaš z isto vprašalnico kot po
podčrtani besedi.
________________________________
(1 točka)

11. Preberi poved.
Kadar možgani iz zunanjosti ne prejmejo dovolj impulzov, si realnost ustvarijo kar sami.
Podčrtana glagola spremeni iz dovršnih v nedovršna. Napiši ju.
______________________________

______________________________
(1 točka)
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12. Besede v oklepajih postavi v pravilno obliko.
Razstava o možganih je razdeljena na sedem (tematski sklop) _______________________
______________________. Uvodnemu filmu sledi sklop, posvečen (možgani in čutila)
_______________________________________. V spremljevalnem programu so napovedali
tudi 40 (predavanje) _______________________________ z naslovom Možgani in mi.
(2 točki)

13. Navedeno poved pretvori v odvisni govor. Napiši novo poved.
»Dajte možganom podatke in naučili se jih bodo razumeti,« pravi Eagleman.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 točki)

14. Preberi poved.
Gledanje z jezikom se sliši čudaško.
14. a)

Napiši vprašanje za obkroženi del povedi.
________________________________________________________________________ ?
(1 točka)

14. b)

Kako imenujemo obkroženi stavčni člen? Napiši odgovor.
___________________________________________
(1 točka)
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15. Preberi poved.
Možgani se izjemno hitro učijo, zato lahko eno čutilo kmalu nadomestijo z drugim.
15. a)

Kaj izraža drugi stavek v navedeni povedi? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Stopnjevanje.

B

Posledico.

C

Namen.

Č

Nasprotje.
(1 točka)

15. b)

Navedeno poved spremeni v poved z vzročnim odvisnikom. Napiši novo poved.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(2 točki)

16. Preberi poved.
Si bodo ljudje naprave ki bodo napovedovale vreme res lahko vgradili v možgane
16. a)

V zgornjo poved vstavi ločila.
(1 točka)

16. b)

Utemelji njihovo rabo.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

17. Dopolni preglednico. Besedno zvezo zamenjaj s tvorjenko in obratno.
BESEDNA ZVEZA

TVORJENKA
raziskovalec

tak, ki je iz plastike
ploščica
(2 točki)
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18. Predstavljaj si, da si PETER/PETRA NOVAK, učenec/učenka OSNOVNE ŠOLE
MAVRICA, SLOVENSKA CESTA 15, 3000 CELJE. V imenu svojega razreda
organizatorju razstave napiši uradno prošnjo za voden ogled razstave. V njej predlagaj
čas ogleda, napiši število udeležencev, vprašaj za ceno, napiši, kaj bi vas še posebej
zanimalo in zakaj. Uporabi podatke iz besedila 2.
A

B

C

2

2

2

Skupno število točk: 60
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4.2.2 Predmetna komisija za italijanščino
4.2.2.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz italijanščine v 6. razredu
SLIKE
Slika 4.2.2.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri italijanščini, 6. razred
Slika 4.2.2.1.2: Porazdelitev točk pri italijanščini, 6. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.2.1.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Preglednica 4.2.2.1.2: Osnovni statistični podatki, primerjalno glede na prejšnje rezultate
Preglednica 4.2.2.1.3: Specifikacijska tabela, italijanščina, 6. razred (izhodiščno besedilo A)
Preglednica 4.2.2.1.4: Specifikacijska tabela, italijanščina, 6. razred (izhodiščno besedilo B)

4.2.2.2 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz italijanščine v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.2.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri italijanščini, 9. razred
Slika 4.2.2.2.2: Porazdelitev točk pri italijanščini, 9. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.2.2.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Preglednica 4.2.2.2.2: Osnovni statistični podatki, primerjalno glede na prejšnje rezultate
Preglednica 4.2.2.2.3: Specifikacijska tabela, italijanščina, 9. razred
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4.2.2.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz italijanščine v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Preizkus znanja na NPZ iz italijanščine kot materinščine (v nadaljevanju preizkus znanja) preverja doseganje ciljev
in standardov znanja iz Učnega načrta za italijanščino za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom (2011) na
narodno mešanem območju Slovenske Istre.
V prvem delu uvaja pripoved z naslovom Prometeo e il fuoco, v drugem delu pa krajše razlagalno besedilo z
naslovom Chi ha inventato il fuoco?. Štiri naloge prvega dela preizkusa se navezujejo na izhodiščno pripoved in
preverjajo zmožnost samostojnega tihega branja, razumevanja vsebine in vrednotenja besedila. Ostale naloge pa
preverjajo jezikovno in metajezikovno zmožnost. Naloge, ki izhajajo iz neumetnostnega besedila (drugi del
preizkusa znanja), preverjajo jezikovno zmožnost. Zadnja, 13. naloga je tvorbna naloga.
Preizkus iz italijanščine uvaja različne tipe nalog, npr.: kratki odgovori na vprašanja, izbirni tip naloge, naloge
dopolnjevanja, povezovanja, urejanja in pretvarjanja ali substitucijske naloge.
Preizkus znanja vključuje naloge na različnih zahtevnostnih ravneh: od preprostih nalog, ki zahtevajo poznavanje
in razumevanje bistvenih podatkov besedil, do kompleksnejših in bolj strukturiranih nalog, ki vključujejo
zahtevnejše miselne procese (npr. samostojno tvorjenje pisnega besedila).
Preglednica 4.2.2.1.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Taksonomska stopnja

I
II
III

Ravni ciljev

Delež v preizkusu

znanje in poznavanje
razumevanje
uporaba/sinteza znanja

30 %
35 %
35 %

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
NPZ v 6. razredu iz italijanščine je v šolskem letu 2015/2016 opravljalo 46 učencev treh osnovnih šol z italijanskim
učnim jezikom. Učenci so od možnih 40 točk dosegli povprečno 24,39 točke oz. 60, 98 %.
Letošnji povprečni dosežek pri preizkusu je primerljiv z NPZ prejšnjih let. V primerjavi z lanskimi dosežki je boljši za
dobro odstotno točko. Nekoliko se razlikuje razvrstitev dosežkov znotraj posameznih področij sporazumevalne
zmožnosti (bralno razumevanje, (meta)jezikovna zmožnost, sporočanje). Minimalno število doseženih odstotnih
točk je 30, maksimalno pa 88.
Preglednica 4.2.2.1.2: Osnovni statistični podatki, primerjalno glede na prejšnje rezultate
2016

2015

2014

2013

2012

2011

Število učencev

46

44

39

42

34

36

Število postavk

16

22

25

16

23

23

Možne točke

40

40

40

40

40

40

Povprečno štev. točk

24,39

23,82

26,28

22,14

26,68

21,53

Povprečno štev. odstotnih točk

60,98

59,55

65,71

55,36

66,69

53,82

Standardni odklon odstotnih točk

14,9

16,72

11, 6

16,83

13,89

19,06

Indeks težavnosti

0,61

0,59

0,65

0,55

0,66

0,54

Indeks zanesljivosti

0,75

0,79

0,66

0,78

0,77

0,86
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Dosežki po spolu in regijah
NPZ v 6. razredu iz italijanščine je opravljalo malo učencev v eni (Obalno-kraški) regiji, zato podatki ne omogočajo
posploševanja in analize po spolu ali po regijah.
Slika 4.2.2.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri italijanščini, 6. razred

Analiza dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu
V nadaljevanju posredujemo opise, ki kažejo, katere standarde znanja učenci na splošno dosegajo in katerih ne.
Slika 4.2.2.1.2: Porazdelitev točk pri italijanščini, 6. razred
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.2.1.3: Specifikacijska tabela, italijanščina, 6. razred (izhodiščno besedilo A)
Št.
naloge

Taksonomska
stopnja

1
2

Področje preverjanja

Tip naloge

IT

ID

I.

Poznavanje jezika: besediloslovje

I.

Poznavanje jezika: besediloslovje

dopolnjevanje

0,72

0,27

izbirni tip

0,67

0,24

3

I.

4

II.

Poznavanje jezika: besediloslovje

dopolnjevanje

0,64

0,16

Bralno razumevanje

odgovori na vprašanja

0,77

0,32

5
6

II.

Bralno razumevanje

odgovori na vprašanja

0,78

0,25

II.

Metajezikovna zmožnost

izbirni tip

0,80

0,17

7

I.

Bralno razumevanje

dopolnjevanje

0,89

-0,09

8

I.

Metajezikovna zmožnost

dopolnjevanje

0,53

0,41

9

III.

Poznavanje jezika, metajezikovna zmožnost

dopolnjevanje

0,33

0,49

IT

ID

Preglednica 4.2.2.1.4: Specifikacijska tabela, italijanščina, 6. razred (izhodiščno besedilo B)
Št. naloge

Taksonomska
stopnja

Področje preverjanja

Tip naloge

10

I.

Poznavanje jezika

dopolnjevanje

0,46

0,51

11

II.

Poznavanje jezika, iskanje sopomenk

izbirni tip

0,70

0,47

12

III.

Poznavanje jezika: pomenoslovje

izbirni tip

0,83

0,38

13

III.

Kratek pisni sestavek

tvorbna naloga

a

upoštevanje navodil

0,63

0,46

b

besedišče

0,43

0,58

c

jezikovna pravilnost

0,40

0,54

d

zgradba besedila pravopis oz. čitljivost zapisa

0,36

0,63

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Naloge I. taksonomske stopnje preverjajo minimalne standarde po učnem načrtu, poznavanje slovničnih struktur
(npr. 6. naloga), poznavanje besedilne vrste (npr. 1. naloga) ali zmožnost iskanja bistvenih podatkov.
Naloge II. taksonomske stopnje preverjajo temeljne standarde znanja iz učnega načrta, razumevanje bistvenih
podatkov v besedilih (4. in 5. naloga), poznavanje besedilnih vrst (npr. 2. naloga), pomena besed (11. naloga) in
različne jezikovne naloge (npr. uporaba števnika pri 10. nalogi).
Na III. taksonomski stopnji učenci dokazujejo razumevanje in zmožnost razlage prenesenih pomenov iz besedila
(npr. 12. naloga), razlago besed (3. naloga), zmožnost pretvorbe glagola iz preteklika v druge čase (9. naloga).
Iz preglednic 4.2.2.1.3 in 4.2.2.1.4 je razvidno, da so bili učenci uspešnejši pri preverjanju bralnega razumevanja,
predvsem pri postavkah, ki zahtevajo iskanje določenih specifičnih podatkov (npr. 4., 5. in 7. naloga). Pri nalogah,
ki preverjajo jezikovno zmožnost so učenci boljši pri prepoznavanju oz. poimenovanju slovničnih struktur. V
povprečju so znali poiskati sopomenko (11. naloga), poimenovati določeno jezikovno strukturo (6. naloga),
opredeliti besedilno vrsto in rabo (1., 2. in 3. naloga). Manj uspešni so pri rabi teh struktur. 9. naloga (pretvorba iz
ene jezikovne strukture v drugo) je imela najnižji IT, vendar pa sorazmerno visok ID.
Pri tvorbni nalogi (13. naloga) so učenci dokazali poznavanje besedilne vrste in upoštevali navodila naloge (I.
taksonomska stopnja). Pri nekaterih učencih sta bila ustrezna tudi zgradba besedila in raba besedišča (II.
taksonomska stopnja). Sicer pa je manj kot polovica učencev pri pisnem sestavku uporabila ustrezno besedišče in
zadostila načelu pravilnosti besedila (III. taksonomska stopnja). Tvorbna naloga ima ustrezen ID, kar pomeni, da so
dosežki pri pisnem sporočanju skladni s splošnim rezultatom na NPZ.
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Sklepne ugotovitve
Učiteljem priporočamo pri pouku izvajanje nalog v različnih avtentičnih kontekstih, v katerih bodo naučene
jezikovne strukture tudi ustrezno uporabili. Priporočamo tudi načrtno in intenzivnejše razvijanje bralnih
strategij na različne nevsiljive načine.
Hkrati predlagamo, da se učence spodbuja k samostojnemu tvorjenju pisnih/ustnih besedil, in sicer s:
− samostojnim tvorjenjem daljših odgovorov ali krajših besedil,
− sprotnim spremljanjem učenčevega napredka s sodobnimi strategijami učenja, kot je npr. vrstniško
učenje (izmenjava izdelkov, vrstniško vrednotenje), in (samo)vrednotenjem učnih rezultatov.
Učitelji bodo deležni ustreznega izobraževanja v okviru nadaljnjega izobraževanja, ki ga organizirajo
izobraževalne institucije.
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ALLEGATO ALLA PROVA

PROMETEO E IL FUOCO – RACCONTO DI B. REGGIANI
Prometeo era il più intelligente di tutti i Titani. La dea Atena gli aveva insegnato
l'architettura, l'astronomia, la matematica, la medicina, l'arte di lavorare i metalli.
Prometeo, che amava molto il genere umano, aveva a sua volta insegnato ai mortali
tutto quanto gli era stato possibile. Aveva però un grosso cruccio: gli uomini, allora,
non conoscevano ancora il fuoco. Zeus, che era un dio geloso e vendicativo, non
vedeva di buon occhio l'interesse di Prometeo per gli uomini. Pensava: »Se quel
maledetto Titano non la smetterà di insegnare ogni cosa ai mortali, questi finiranno
col diventare forti e potenti e arriverà il giorno che vorranno addirittura competere
con gli dei«. Per questo non permise a Prometeo di prendere il fuoco dall'Olimpo:
anzi, lo nascose affinché il Titano non lo potesse rubare.
Allora Prometeo si recò da Atena, che lo aveva sempre protetto.
»Atena – le spiegò – voglio regalare il fuoco agli uomini e ho deciso di rubare una
scintilla al carro del sole. Ma devo farlo di nascosto, perché Zeus mi ha proibito di
fare questo dono ai mortali«.
Atena lo assecondò e condusse lei stessa Prometeo fino al grande recinto dove
stava rinchiuso il cocchio di Apollo.
Prometeo accostò una torcia al divampante carro, lasciò che si infiammasse, poi ne
staccò una piccola brace che nascose dentro il cavo di una canna.
Spenta la torcia, sgattaiolò via in fretta, sempre protetto da Atena, la quale fece in
modo che nessuno lo vedesse. Disceso immediatamente sulla Terra, donò il fuoco
agli uomini, insegnando loro anche a servirsene. Ma quando Zeus lo venne a sapere,
andò su tutte le furie.
»Prometeo – tuonò – hai voluto sfidare il re degli dei e la mia punizione sarà terribile.
Sarai incatenato, nudo, a una rupe, e ogni giorno manderò un avido avvoltoio a
divorarti il fegato, tutti i giorni, anno dopo anno. Il tuo tormento non avrà mai fine,
perché ogni notte, mentre soffrirai crudelmente per il freddo, il tuo fegato ricrescerà e
così si rinnoverà continuamente il tuo supplizio«.
(Fonte: http://www.poesie.reportonline.it/racconto-epico/racconti-sui-miti-b-reggiani-prometeo-e-ilfuoco.html. Consultato il 20 novembre 2015)
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CHI HA INVENTATO IL FUOCO?
Pare che tutto ebbe inizio quando il vecchio Prometeo rubò il fuoco agli dei
dell'Olimpo. Ok, d'accordo bambini, lasciamo perdere la mitologia e le sue leggende
e veniamo alla vera storia della scienza. Il fuoco fu scoperto circa 790.000 anni fa in
Israele. A quel tempo la Terra era abitata dall'Homo erectus. Qualcuno, colpendo il
ferro con la selce (1), fece scoccare delle scintille e poi una fiamma. Subito il fuoco
venne usato per cucinare, fabbricare utensili, illuminare le caverne. E la vita degli
uomini cambiò radicalmente.
La redazione di Che Forte!
(1) selce: roccia sedimentaria silicea, estremamente dura e compatta
(Fonte: http://cheforte.brixware.org/chi-ha-inventato-il-fuoco/ Consultato il 20 novembre 2015)
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Dopo aver letto attentamente i testi, risolvi gli esercizi che ti vengono
proposti.
1. Completa le frasi seguenti scegliendo la risposta fra le alternative »testo
realistico« e »testo fantastico«.
Il testo »Prometeo e il fuoco« è un ___________________________________ ,
mentre il testo »Chi ha inventato il fuoco?« è un _________________________ .
(1 punto)
2. Scegli la risposta esatta tra quelle proposte e cerchiala.
A

Il testo »Prometeo e il fuoco« è una fiaba.

B

Il testo »Prometeo e il fuoco« è una leggenda.

C

Il testo »Prometeo e il fuoco« è una favola.

D

Il testo »Prometeo e il fuoco« è un mito.
(1 punto)
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3. Completa la tabella scrivendo accanto a ogni definizione il tipo di testo (fiaba;
mito; favola; leggenda) a essa corrispondente.

A

Racconto fantastico che vuole insegnare come
comportarsi. I protagonisti sono animali che parlano e
agiscono come uomini.

B

Racconto che mescola il reale con il meraviglioso.
Non racconta fatti puramente inventati, ma contiene
sempre una parte di verità che viene poi trasformata
in fantasia.

C

Racconto di avventure dove domina il meraviglioso. I
protagonisti sono esseri umani e personaggi fantastici
(per esempio streghe, demoni, fate, giganti).

D

Racconto fantastico che risponde alle grandi
domande sull'origine dell'uomo, del mondo, dei
fenomeni naturali. I protagonisti sono divinità, eroi,
mostri, animali.
(4 punti)

4. Rispondi in modo completo e corretto alle seguenti domande sul testo
»Prometeo e il fuoco«.
a) Chi era Prometeo?
____________________________________________________________________
b) Chi era Zeus?
____________________________________________________________________
c)

Perché Prometeo è stato punito?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(4 punti)
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5. Rispondi in modo completo e corretto alle seguenti domande sul testo »Chi ha
inventato il fuoco?«
a) Dove fu scoperto il fuoco?
____________________________________________________________________
b) Quando fu scoperto il fuoco?
____________________________________________________________________
c)

Chi abitava la Terra all'epoca?
____________________________________________________________________

d) Perché la vita degli uomini cambiò radicalmente?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(5 punti)
6. Scegli la risposta esatta tra quelle proposte e cerchiala.
Nel testo »Prometeo e il fuoco« le parole intelligente, geloso, forti sono
A

nomi

B

verbi

C

aggettivi

D

articoli
(1 punto)
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7. Completa le frasi seguenti scegliendo l'aggettivo adatto al carattere dei
personaggi di »Prometeo e il fuoco«. Puoi aiutarti rileggendo il testo.
a) Prometeo era _______________________________________________________

b) Zeus era ___________________________________________________________
(2 punti)
8. La parola »intelligente« è un aggettivo qualificativo. Nel testo »Prometeo e il
fuoco«, cerca un altro aggettivo qualificativo, poi completa la tabella seguendone
le indicazioni e i suggerimenti.
GRADO
POSITIVO
intelligente

GRADO COMPARATIVO DI
maggioranza

GRADO
SUPERLATIVO
minoranza uguaglianza assoluto relativo
Il più
intelligente
di tutti

(2 punti)
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9. Leggi attentamente la frase e completa gli esercizi.
Prometeo accostò una torcia al divampante carro, lasciò che si infiammasse, poi
ne staccò una piccola brace che nascose dentro il cavo di una canna.
a) Le parole sottolineate, quali parti variabili del discorso, sono dei __________ .

b) Scegli una delle parole sottolineate e completa la tabella seguendone le
indicazioni.
PRESENTE

IMPERFETTO

PASSATO
REMOTO

FUTURO

prima
persona
singolare
seconda
persona
singolare
terza
persona
singolare

c) La parola in neretto cavo significa ____________________________________ .
(5 punti)
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10. Scrivi in lettere (per esempio 2 = due) i numeri richiesti qui sotto.
790.000 ______________________________________________________________ ,
il tuo anno di nascita ___________________________________________________ .
(2 punti)
11. Tra le parole date, cerchia il sinonimo dei termini in neretto.
cocchio: macchina, cotto, carro
rupe: fosso, roccia, buco
cruccio: piacere, preoccupazione, creato
dono: acquisto, prestito, regalo
(4 punti)
12. Cerchia il significato corretto della parola »sgattaiolare«.
A

allontanarsi silenziosamente in modo rapido e furtivo

B

fare le fusa

C

cantare a squarciagola

D

allontanarsi facendo un gran rumore
(1 punto)
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13. Immagina di parlare con tuo fratello o tua sorella minore. Spiegagli/le
l'importanza del fuoco: descrivine l'utilità, ma anche i pericoli, cercando di
inserire quante più informazioni possibile.
a

b

c

d

2

2

2

2

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Punteggio totale: 40
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4.2.2.2 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz italijanščine v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Preizkus znanja na NPZ iz italijanščine preverja doseganje ciljev in standardov znanja iz veljavnega učnega načrta
za italijanščino (Učni načrt za italijanščino, 2011). Preizkus je zasnovan na izhodiščnem članku Da scrittrice
squattrinata ad autrice più ricca del regno.
Z nalogami, ki izhajajo iz navedenega besedila, preverjamo:
− zmožnost razumevanja in vrednotenja prebranega besedila,
− poimenovalno, upovedovalno, skladenjsko, pravopisno, slogovno zmožnost,
− metajezikovno zmožnost,
− zmožnost pisnega sporočanja dane besedilne vrste.
Naloge zahtevajo:
− pomensko razčlembo,
− okoliščinsko in pragmatično razčlembo,
− besedno-slovnično razčlembo.
Pri pisanju dane besedilne vrste (tvorbna naloga) pa vrednotimo vrsto podzmožnosti, kot so: sporočilnost,
vezljivost, jezikovna ustreznost in pravopisna zmožnost.
Preizkus znanja sestavljajo naloge objektivnega tipa (izbirni tip, naloge kratkih odgovorov, naloge dopolnjevanja,
urejanja, povezovanja in popravljanja oz. substitucijske naloge) in samostojno tvorjenje besedila.
Preizkus znanja vključuje naloge na različnih zahtevnostnih ravneh: to so preprostejše naloge, ki zahtevajo
poznavanje ter razumevanje vsebine in sporočila besedila in kompleksnejše, bolj strukturirane naloge, ki
vključujejo zahtevnejše miselne procese (npr. razlaga konceptov, razumevanje posredno izraženih stališč,
sklepanje iz sobesedila, samostojno tvorjenje daljših pisnih besedil).
Preglednica 4.2.2.2.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Taksonomska stopnja

I.
II.
III.
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Ravni ciljev

znanje in poznavanje
razumevanje
uporaba/sinteza znanja
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Delež v preizkusu

30 %
35 %
35 %

Osnovni statistični podatki
NPZ v 9. razredu iz italijanščine je v šolskem letu 2015/2016 opravljalo 40 učencev treh osnovnih šol z italijanskim
učnim jezikom. Učenci so od možnih 60 točk dosegli povprečno 42,35 točke, kar je 70,58 %.
V letu 2016 so dosežki učencev nekoliko višji glede na rezultate prejšnjih let.
Preglednica 4.2.2.2.2 : Osnovni statistični podatki, primerjalno glede na prejšnje rezultate
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

2016

2015

2014

2013

2012

40
32
60
42,35
70,58
12,21
70,58
0,83

35
38
60
38,29
63,81
14,24
0,64
0,86

35
33
60
35,20
58,67
14,80
0,58
0,84

50
32
60
38
64,13
16,33
0,64
0,85

34
29
60
32,47
54,12
19,56
0,54
0,88

Dosežki po spolu in regijah
NPZ v 9. razredu iz italijanščine je opravljalo malo učencev v eni (Obalno-kraški) regiji, zato podatki ne omogočajo
posploševanja in analize po spolu ali po regijah.
Slika 4.2.2.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri italijanščini, 9. razred
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Analiza dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
V nadaljevanju posredujemo opise, ki kažejo, katere standarde znanja učenci na splošno dosegajo in katerih ne.
Naloge kljub različnim izhodiščnim besedilom iz leta v leto kažejo doseganje podobnih ciljev in standardov
znanja. Se pa zaradi majhnega števila kandidatov nekoliko razlikuje razvrstitev dosežkov znotraj posameznih
področjih sporazumevalne zmožnosti (npr. bralno razumevanje, (meta)jezikovna zmožnost). Minimalno število
doseženih odstotnih točk je 40, maksimalno pa 88.
Slika 4.2.2.2.2: Porazdelitev točk pri italijanščini, 9. razred
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.2.2.3: Specifikacijska tabela, italijanščina, 9. razred
Štnaloge

Taksonomska
stopnja

1

Področje preverjanja

Tip naloge

IT

ID

I.

Poznavanje jezika: besediloslovje

izbirni tip

0,53

-0,22

2

II.

3

I.

Bralno razumevanje

izbirni tip

0,78

0,37

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,98

0,32

4

II.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,98

-0,10

5

I.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

1,00

6

I.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

1,00

7

II.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje:

0,95

0,12

8

I.

Bralno razumevanje

izbirni tip

0,95

0,22

9

II.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,93

0,19

10

II.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,98

0,18

11

I.

Bralno razumevanje

izbirni tip

0,90

0,43

12

I.

Bralno razumevanje

izbirni tip

0,88

0,41

13

II.

Bralno razumevanje

izbirni tip

0,98

0,09

14

III.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,64

0,48

15

III.

Uporaba jezika

odprti tip naloge tvorba

0,53

0,20

16

II.

Poznavanje jezika: pomenoslovje

izbirni tip

0,92

0,47

17

III.

Poznavanje jezika: pomenoslovje

odprti tip naloge

0,70

0,51

18

I.

Poznavanje jezika: pomenoslovje

dopolnjevanje

0,75

0,43

19

I.

Poznavanje jezika: pomenoslovje

izbirni tip

0,85

0,006

20

II.

Poznavanje jezika: pomenoslovje

dopolnjevanje

0,76

0,53

21

III.

Poznavanje jezika: pomenoslovje

dopolnjevanje

0,91

0,59

22

I.

Metajezikovna zmožnost

dopolnjevanje

0,80

0,42

23

III.

Uporaba jezika

dopolnjevanje

0,70

0,33

24

III.

Uporaba jezika

odprti tip: pretvorba

0,31

0,27

25

III.

Uporaba jezika

odprti tip: pretvorba

0,71

0,34

26

III.

Uporaba jezika

dopolnjevanje

0,24

0,38

27

III.

Krajši pisni sestavek

tvorba besedila

0,60

0,64

a

upoštevanje navodil

0,83

0,60

b

vsebinska ustreznost

0,73

0,54

c

izražanje lastnih stališč

0,63

0,40

d

besedišče

0,46

0,58

e

jezikovna pravilnost

0,44

0,63

f

pravopis in oblika

0,55

0,71
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
K I. taksonomski stopnji spadajo naloge, ki preverjajo minimalne standarde znanja iz učnega načrta, npr.
zmožnost razumevanja bistvenih podatkov (5., 6., 4., 3., 7., 8. in 10. naloga). Naloge I. taksonomske stopnje so
učenci v povprečju pravilno rešili.
Na tej stopnji prevladujejo naloge, ki preverjajo bralno razumevanje. Pogosto so to naloge kratkih odgovorov,
nekaj je tudi nalog izbirnega tipa. IT je pri nekaterih nalogah visok, to pomeni, da so naloge rešili skoraj ali celo vsi
učenci (npr. 5. in 6. naloga).
Naloge II. taksonomske stopnje preverjajo temeljne standarde znanja iz učnega načrta. Z njimi preverjamo
bistvene podatke v besedilih, poznavanje besedilnih vrst (1. naloga), poznavanje in pravilno uporabo sopomenk
oz. protipomenk (20. naloga) ter poznavanje nekaterih specifičnih izrazov v besedilu (16. naloga).
Učenci so v povprečju dobro reševali naloge, ki preverjajo zmožnost razumevanja prebranega besedila (npr. 9. in
13. naloga). Dokazali so, da dobro poznajo jezikovne strukture (22. naloga). V povprečju so uspešno reševali
naloge iz pomenoslovja in ustrezno razložili besedo (19. naloga) oz. stalne besedne zveze (17. naloga). Znali so
tudi pojasniti neposredno izražena stališča v besedilu (13. naloga).
Pri tvorbni nalogi (27. naloga) so učenci v povprečju sledili navodilu naloge, tvorili so preprosta besedila z
razumljivim sporočilom, vendar s skromnejšim besediščem in z jezikovnimi napakami.
Naloge III. taksonomske stopnje preverjajo temeljne in višje standarde iz učnega načrta: npr. razumevanje
posredno izraženih stališč v besedilu, zmožnost razlage prenesenih pomenov, zmožnost utemeljevanja lastnih
stališč oz. posploševanja, sklepanja s pogledom na celotno besedilo (npr. 14. naloga) in uporabe jezika (npr. 15.
naloga).
Nekateri učenci so uspešno rešili tudi naloge, ki preverjajo (meta)jezikovno zmožnost (npr. 26. naloga), zmožnost
zahtevnejše skladenjske sestave povedi (24. naloga).
Učenci, ki se umeščajo v zgornjo desetino dosežkov, v povprečju tvorijo besedilo skladno z načeli sporočilnosti,
jezikovne pravilnosti, z ustrezno notranjo in zunanjo zgradbo ter izražajo in utemeljujejo lastna stališča.
Vse tvorbne naloge imajo ustrezen indeks diskriminativnosti. IT je pri teh nalogah nekoliko nižji, saj jih ustrezno
rešijo le učenci, ki so dosegli višje število točk. Nekatere druge naloge (npr. 9. naloga) imajo nizek ID, torej niso
ustrezno ločile učencev glede na njihove splošne rezultate.
Sklepne ugotovitve
V letošnjem preizkusu znanja je večina učencev uspešno rešila naloge, ki preverjajo razumevanje podatkov in
podrobnosti ter neposredno izraženih stališč. Učenci so v povprečju prepoznali posamezne pojme, jih
povezali med seboj, uspešni so bili pri iskanju primerov v besedilu.
Za razliko od prejšnjih let so bili učenci uspešnejši pri nalogah, ki preverjajo razumevanje prenesenih
pomenov, posredno izraženih stališč, sklepanje, povzemanje ali sintezo podatkov ter zmožnost interpretacije.
Že vrsto let ugotavljamo, da so dosežki nižji pri nalogah, ki preverjajo upovedovalno zmožnost učencev. Iz
podatkov, ki jih je PK za italijanščino pridobila pri vrednotenju znanja, priporočamo učiteljem, da pri pouku
italijanščine kot materinščine dajejo večji poudarek na:
− samostojnem branju in razvijanju bralnih strategij (globlje razumevanje sprejetega besedila),
− samostojnem tvorjenju daljših odgovorov ali besedil,
− temeljitejšem vrednotenju učenčevih izdelkov tudi z uvajanjem elementov
samovrednotenja/samopreverjanja učnih rezultatov.
Učitelji bodo deležni ustreznega izobraževanja v okviru nadaljnjega izobraževanja, ki jih organizirajo
izobraževalne institucije.
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DA SCRITTRICE SQUATTRINATA AD AUTRICE PIÙ RICCA DEL REGNO
Joanne Kathleen Rowling è
nata nel 1965 e ha dimostrato
prestissimo una grandissima
predisposizione per la
scrittura, tanto da sfuggire
spesso alla presentazione dei
propri libri per un bisogno
irrefrenabile di scrivere.
Famosa in tutto il mondo per
aver creato la saga di Harry
Potter, la Rowling deve la sua
immensa fortuna
all'immaginazione, che ha
creato tutto il mondo fantastico
che con genuina passione anima le pagine
dei suoi libri. La prima idea di Harry Potter
le è nata in treno, durante un viaggio in cui
non aveva con sé né una penna né un
foglio. Ha lavorato sul suo soggetto
moltissimo tempo, scrivendo durante le
pause pranzo del lavoro. Dopo la prima
figlia e il divorzio dal giornalista portoghese
Jorge Arantes, la Rowling tornò a
Edimburgo per vivere con la sorella e
completare il suo primo libro. L'esordio fu
sfortunato: molti editori rifiutarono "Harry
Potter e la pietra filosofale" perché "troppo
lungo".

Disoccupata e con molte porte
sbattute in faccia, in quel
periodo la scrittrice viveva con i
fondi statali. Finché la poco
conosciuta casa editrice
Bloomsbury accettò il
manoscritto, dando origine al
più florido e clamoroso
successo letterario degli ultimi
tempi. Da povera, costretta a
scrivere nei pub di Edimburgo
per trovare riparo dal freddo, la
Rowling ha avuto una bella
rivincita diventando la donna
più ricca del Regno Unito, più
della stessa regina d'Inghilterra.
Plurimiliardaria e premiatissima, la
scrittrice, dopo aver dedicato il sesto libro
alla terzogenita Mackenzie, è di nuovo alle
prese con la saga di Harry Potter: sarà il
libro conclusivo. La scrittrice ha svelato
infatti le sue intenzioni: scrivere sette
romanzi in serie cronologica, uno per ogni
anno passato da Harry Potter alla scuola di
stregoneria di Hogwarts. E ha anche
rivelato di voler continuare a scrivere
romanzi per ragazzi, ma non più sul suo
fortunato eroe.
(Il Piccolo, Trieste, 4 gennaio 2006)
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Leggi attentamente il testo Da scrittrice squattrinata ad autrice più ricca del regno e
risolvi gli esercizi che ti vengono proposti.
1.

Il brano che hai letto è
A

un articolo di cronaca.

B

una recensione.

C

un testo narrativo.

D

una biografia.
(1 punto)

2.

Dal testo si può dedurre che
A

l'autrice ama scrivere.

B

l'autrice non ama scrivere.

C

l'autrice scrive perché vuole guadagnare.

D

l'autrice scrive per sdebitarsi con la sorella.

Motiva la tua scelta riportando almeno due argomenti a suo sostegno.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(3 punti)

3.

Quando le era venuta l'idea di scrivere una storia con protagonista Harry Potter?
______________________________________________________________________________
(1 punto)

4.

Perché l'autrice non aveva potuto scrivere subito ciò che le era venuto in mente?
______________________________________________________________________________
(1 punto)
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5.

Nel periodo in cui l'autrice aveva un lavoro, quando riusciva a scrivere?
______________________________________________________________________________
(1 punto)

6.

In quale città andò ad abitare l'autrice dopo il divorzio dal marito?
______________________________________________________________________________
(1 punto)

7.

Perché si recò proprio in quella città?
______________________________________________________________________________
(1 punto)

8.

L'autrice in quel periodo viveva con i soldi
A

guadagnati nella redazione di un giornale.

B

ricevuti per i racconti scritti per una rivista per ragazzi.

C

che lo stato le aveva assegnato in quanto disoccupata.

D

che le passava l'ex marito.
(1 punto)

9.

Perché l'autrice aveva scritto il suo primo romanzo nei pub?
______________________________________________________________________________
(1 punto)

10. Perché molti editori non volevano pubblicare il suo primo romanzo?
______________________________________________________________________________
(1 punto)
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11. L'editore che accettò di pubblicare il suo manoscritto era
A

famoso.

B

poco conosciuto.

C

sconosciuto del tutto.

D

potente.
(1 punto)

12. Quanti libri aveva pubblicato la scrittrice, quando l'articolo è stato scritto?
A

Cinque.

B

Sei.

C

Sette.

D

Otto.
(1 punto)

13. Perché la scrittrice ha deciso che il settimo sarà l'ultimo libro con il suo famosissimo
maghetto?
A

Perché è stanca di essere assediata dai fan con le loro richieste di autografi.

B

Perché ogni volume corrisponde ad uno dei sette anni passati da Harry a scuola.

C

Perché è presa da un'irresistibile voglia di scrivere una serie di romanzi per adulti.

D

Perché la sua immaginazione è ormai esaurita e lei ha bisogno di svago.
(1 punto)

14. In baso al testo che hai letto, a che cosa pensi sia dovuta la fortuna della scrittrice?
Indica due motivazioni.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 punti)
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15. Scrivi le risposte della Rowling nella seguente intervista immaginaria, basandoti su
quanto hai letto nell'articolo. Ricorda di usare in modo adeguato il discorso diretto.
Giornalista: “Buon giorno, signora Rowling, e grazie per aver accettato di rispondere alle
domande del nostro giornale”.
Rowling: “Buon giorno”.
Giornalista: “Ci può dire come fu il suo primo impatto con il mondo dell'editoria?”.
Rowling: (a) _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Giornalista: “Si dice che stia scrivendo l'ultimo romanzo della saga di Harry Potter. Che
cosa farà una volta ultimato il romanzo?”.
Rowling: (b) _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4 punti)

16. Spiega che cosa significano nel brano i termini in grassetto.
Predisposizione

Esordio

A

Esposizione ordinata di oggetti.

A

Inizio di uno spettacolo.

B

Essere brava in qualcosa per averlo
imparato a scuola.

B

Inizio di una professione.

C

Essere disposta ad ammalarsi.

C

Inizio di un racconto.

D

Essere naturalmente brava in
qualcosa.

D

Inizio di una pausa.

Florido

Cronologico

A

Grasso.

A

B

Pieno di fiori.

Che appartiene a Crono, il padre
di Zeus.

C

Ricco.

B

Che segue l'ordine dei fatti nel
tempo.

D

Pieno di flora.

C

Che misura il tempo con logica.

D

Che studia il cronometro.
(4 punti)
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17. Spiega il significato dei seguenti due modi di dire.
a)

Porte sbattute in faccia:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b)

Essere alle prese con qualcosa:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(2 punti)

18. L'aggettivo terzogenita significa:
______________________________________________________________________________
(1 punto)

19. “Da scrittrice squattrinata ad autrice più ricca del Regno”. Squattrinata significa:
A

senza ispirazione.

B

senza successo.

C

senza soldi.

D

senza fortuna.
(1 punto)

20. Scrivi il contrario dei seguenti verbi tratti dal testo.
a)

accettare _______________________________________________________________________

b)

svelare _________________________________________________________________________
(2 punti)
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21. Accanto a ciascuna delle seguenti frasi, scrivi il sinonimo più adatto a sostituire la parola
fortuna, scegliendolo tra quelli proposti: sorte, ricchezza, occasione, fama.
I sinonimi possono essere usati una sola volta.
a)

Mario ha ereditato una grande fortuna. __________________________________________

b)

La Rowling deve la sua immensa fortuna all'immaginazione. ______________________

c)

Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo. _________________________________________

d)

Ho tentato la fortuna. ___________________________________________________________
(2 punti)

22. Individua e ricopia i quattro aggettivi qualificativi presenti nella seguente frase.
Famosa nel mondo per aver creato la saga di Harry Potter, la Rowling deve la sua
immensa fortuna all'immaginazione, che ha creato il mondo fantastico che con genuina
passione anima le pagine dei suoi libri.
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
(4 punti)

23. Completa i seguenti periodi con la congiunzione adeguata.
a)

La Rowling sfugge spesso alla presentazione dei propri libri _______________________
sente un bisogno irrefrenabile di scrivere.

b)

La prima idea di Harry Potter nacque _______________________ la scrittrice viaggiava
in treno.

c)

_______________________ il suo personaggio abbia molto successo, la scrittrice non

intende scrivere più libri che abbiano per protagonista Harry Potter.
(3 punti)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

145

24. Trasforma in frasi le parti evidenziate e scrivile nei rispettivi spazi.
a)

Dopo il divorzio dal giornalista portoghese Jorge Arantes, la Rowling tornò a
Edimburgo.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b)

L'esordio fu sfortunato: molti editori rifiutarono "Harry Potter e la pietra filosofale"
perché "troppo lungo".
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(2 punti)

25. Trasforma in diretto il seguente discorso indiretto.
La scrittrice ha anche dichiarato di voler continuare a scrivere romanzi per ragazzi.
______________________________________________________________________________
(2 punti)

26. Completa le frasi coniugando al tempo e al modo opportuno il verbo tra parentesi.
a)

Dato che ___________________________________ (lasciare) il posto di lavoro, la Rowling
viveva con i fondi statali.

b)

Sebbene _________________________________ (lavorare), trovava il tempo per scrivere.

c)

Dopo che ___________________________________ (finire) il settimo libro, continuerà a
scrivere libri per ragazzi, ma non più sul suo fortunato eroe.

d)

Plurimiliardaria e premiatissima, la scrittrice, dopo che _____________________________
(dedicare) il suo ultimo libro alla terzogenita Mackenzie, è di nuovo alle prese con la
saga di Harry Potter.
(4 punti)
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27. Scrivi una breve presentazione di un libro che hai letto completando la scheda che trovi
qui sotto.
a

b

c

d

e

f

2

2

2

2

2

2

Autore: ______________________________________________________________________________
Titolo: _______________________________________________________________________________
Descrivi il personaggio che ti è piaciuto di più: ________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Argomento del libro: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Spiega perché il libro ti è piaciuto: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Punteggio totale: 60
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4.2.3 Predmetna komisija za madžarščino
4.2.3.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz madžarščine v 6. razredu
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.3.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.3.1.2: Specifikacijska tabela, madžarščina, I. del, 6. razred
Preglednica 4.2.3.1.3: Specifikacijska tabela, madžarščina, II. del, 6. razred

4.2.3.2 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz madžarščine v 9. razredu
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.3.2.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.3.2.2: Specifikacijska tabela, madžarščina, I. del, 9. razred
Preglednica 4.2.3.2.3: Specifikacijska tabela, madžarščina, II. del, 9. razred
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4.2.3.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz madžarščine v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa
Strokovno podlago za pripravo NPZ iz madžarščine predstavlja posodobljeni Učni načrt za madžarščino kot
materinščino, ki je bil potrjen leta 2008 na 114. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje, z njegovimi
vsebinskimi in redakcijskimi popravki pa se je Strokovni svet seznanil na 140. seji 17. 2. 2011.

Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacije o preizkusu znanja.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
NPZ iz madžarščine v 6. razredu je v šolskem letu 2015/2016 opravljalo 15 učencev dvojezičnih osnovnih šol.
Učenci so od možnih 40 točk dosegli povprečno 25,67 točke, kar je 64,17 %.
Preglednica 4.2.3.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk v preizkusu
Možne točke

15
27
40

Povprečno štev. točk

25,67

Povprečno štev. točk v odstotkih

64,17

Standardni odklon

12,98

Indeks težavnosti

64,17

Indeks zanesljivosti

0,77

Dosežki po spolu in regijah
NPZ iz madžarščine v 6. razredu je opravljalo malo učencev iz ene (pomurske) regije, zato podatki ne omogočajo
posploševanja in analiz po spolu in regijah.

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
I. del preizkusa znanja
Izhodiščno besedilo je bilo neznano neumetnostno besedilo z naslovom Ő az első európai nyertes, prirejeno po
virih www.zsiraf.hu, http://offline.hu/, www.estihirlap.hu in www.hu.wikipedia.org. V tem delu preizkusa je bilo
15 nalog povezanih z izhodiščnim besedilom. Skupno število točk je 24.
Zmožnost sprejemanja/razumevanja in razčlenjevanja neznanega neumetnostnega besedila smo preverjali z
nalogami, ki zahtevajo pomensko razčlembo ter metajezikovno in besedno-slovnično razčlembo.
Pomensko razčlembo (zmožnost razumevanja besedila kot celote oziroma posameznih delov besedila in zmožnost
razumevanja pomena posameznih besed) so zahtevale od 1.–7. naloga (skupaj 11 točk). Naloge so bile srednje
zahtevne. Učenci so zelo dobro rešili 7. in 5. nalogo (IT: 0,90 oz. 0,87). 7. naloga je preverjala razumevanje pomena
besed, 5. pa pravilnost trditev. Učenci so dobro rešili tudi 1. nalogo (z IT 0,73), ki je zahtevala ugotavljanje namena
besedila. Slabše sta bili rešeni 4. in 6. naloga (IT: 0,63 in 0,60). Prva je preverjala bralno razumevanje z odgovarjanjem
na dve vprašanji, pri slednji pa so morali učenci izpisati sopomenko dane besede iz besedila. Najslabše sta bili rešeni
2. in 3. naloga (IT: 0,53 oz. 0,33), od katerih je prva preverjala dopolnitev preglednice z manjkajočimi podatki (ime, kraj
in mesec izvedbe tekmovanja), druga pa je zahtevala zapis letnice izvedbe tekmovanj.
Metajezikovno in besedno-slovnično razčlembo so zahtevale naloge od 8–15 (skupaj 13 točk). Z njimi smo
preverjali obvladovanje temeljnih jezikovnih pojmov, pravopis in funkcionalno rabo jezika. Naloge so bile srednje
zahtevne. Zelo dobro je rešena 9. naloga (IT 0,87), pri kateri so morali učenci podčrtati pravilno deljeno besedo.
Dobro so bile rešene tudi 13., 11. in 10. naloga (IT: 0,73, 0,67 oz. 0,57). 13. naloga je zahtevala dopolnjevanje povedi
s pravilno sklanjanimi samostalniki. Pri 11. so morali učenci pravilno zapisati števnik v ustreznem sklonu, pri 10. pa
so morali dane besede postaviti v abecedni red in ugotoviti njihovo besedno vrsto. Slabše rešeni nalogi sta 12. in
14. (IT: 0,47 oz. 0,43). 12. naloga je zahtevala dopolnjevanje besed z manjkajočimi (kratkimi ali dolgimi)
samoglasniki in soglasniki. 14. naloga je zahtevala pretvorbo pripovedne povedi v velelno. Najslabše rešeni sta 15.
(z IT 0,27) in 8. naloga (z IT 0,07), od katerih je prva zahtevala tvorbo vprašalne povedi s pomočjo podčrtane
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besede, druga pa je preverjala tvorbo sklopov in njihovo uporabo v povedih.
Preglednica 4.2.3.1.2: Specifikacijska tabela, madžarščina, I. del, 6. razred
Št.
naloge

Taksonomska
stopnja

1.01

II.

1.02

I.

1.03

III.

1.04

I. in II.

1.05

I. in II.

1.06

I.

1.07

I.

1.08

II.

1.09

I.

1.10

I. in II.

1.11

II.

1.12

I. in II.

1.13

I. in II.

1.14

II. in III.

1.15

II.

Opis

Naloga izbirnega tipa. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (ugotavljanje namena besedila). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (izpis podatkov o kraju, mesecu in poimenovanju tekmovanja v
dano preglednico). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema
točkama.
Naloga kratkega odgovora. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (zapis letnice tekmovanj). Zahtevna naloga, ker je bila rešitev na
sliki. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (izpis najstarejše igrače in države izvora igrače jojo).
Manj do srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga izbirnega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (pravilnost trditev). Manj do srednje zahtevna naloga. Ovrednotena
je z dvema točkama.
Naloga kratkega odgovora. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (izpis sopomenke dane besede iz besedila). Manj zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga izbirnega tipa. Preverja razumevanje pomena besed. Manj zahtevna
naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo (tvorba
sklopov in njihova uporaba v povedih). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga izbirnega tipa. Preverja besedno-slovnično razčlembo (pravilno
deljenje besed). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga prepoznavanja in dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično
razčlembo (poznavanje besednih vrst in postavljanje v abecedni red). Manj
do srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga kratkega odgovora. Preverja besedno-slovnično razčlembo in
pravopis (pravilni zapis števnika). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z
eno točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo in pravopis
(pravilna raba dolgih samoglasnikov in soglasnikov). Manj do srednje
zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo in pravopis
(dopolnitev povedi s pravilnimi skloni samostalnikov). Manj do srednje
zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga odprtega tipa. Preverja besedno-slovnično razčlembo in pravopis
(pretvorba glagolske oblike iz pripovedne v velelno, pretvorba pripovedne
povedi v velelno). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema
točkama.
Naloga odprtega tipa. Preverja besedno-slovnično razčlembo in pravopis
(tvorba vprašalne povedi s pomočjo podčrtane besede). Srednje zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.

IT

ID

0,73

0,43

0,53

0,40

0,33

0,30

0,63

0,66

0,87

0,11

0,60

0,07

0,90

0,24

0,07

0,36

0,87

-0,09

0,57

0,25

0,67

0,44

0,47

0,01

0,73

0,60

0,43

0,07

0,27

0,04

II. del preizkusa znanja
Naloge se navezujejo na odlomek umetnostnega besedila avtorja Ottója Kissa z naslovom Foci, foci, foci iz knjige
Kiss Ottó: Liliputi trónkövetelők, Tizenöt mesenovella, Cerkabella Könyvkiadó, Gyula, 2012. V tem delu preizkusa je 8
nalog povezanih z izhodiščnim besedilom, skupno število točk je 16.
Z nalogami smo preverjali zmožnost samostojnega branja in razumevanja neznanega umetnostnega besedila,
književno znanje in zmožnost tvorbe krajšega besedila, povezanega z izhodiščnim besedilom.
Samostojno razumevanje in razčlenjevanje izhodiščnega umetnostnega besedila so preverjale naloge od 2–7
za skupno 8 točk. Najbolje rešene so 3., 7. in 4. naloga (IT: 1,00, 1,00 oz. 0,90). Učenci so morali pri 3. nalogi
ugotoviti vzdevek glavnega junaka in ga obrazložiti, 7. naloga je preverjala razumevanje pomena povedi, pri 4.
nalogi pa so morali s svojimi besedami upovediti dva vzroka dejanja glavnega junaka. Dobro so rešili tudi 5.
nalogo (z IT 0,77), pri kateri so morali zloženi povedi dopolniti z manjkajočima stavkoma tako, da sta bili trditvi
pravilni za glavnega junaka. Slabše je bila rešena 2. naloga (z IT 0,60), pri kateri so morali učenci izbrati čas
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dogajanja in svoj odgovor utemeljiti iz besedila. Najslabše rešena je naloga 6 (z IT 0,40), kjer so morali s svojimi
besedami razložiti pomen podčrtanega dela povedi.
Prepoznavanje književne vrste oziroma prepoznavanje značilnosti književne vrste je preverjala 1. naloga (IT =
0,50).
Tvorbna naloga je bila 8. naloga. Učenci so morali napisati konec zgodbe v 5–6 povedih po danih navodilih, in
sicer s srečnim koncem za glavnega junaka. Naloga je bila ovrednotena s 6 točkami: vsebina (2 točki), slog (2
točki), zgradba (1 točka) in pravopis (1 točka). Največ točk so zbrali pri zgradbi (IT = 1,00), nekoliko manj pri vsebini
(IT = 0,80) in slogu (IT = 0,73). Največ težav jim je povzročal pravopis (IT = 0,40).
Preglednica 4.2.3.1.3: Specifikacijska tabela, madžarščina, II. del, 6. razred
Št.
naloge

Taksonomska
stopnja

2.01

III.

2.02

III.

2.03

I.

2.04

III.

2.05

II

2.06

III

2.07

II

2.08A
2.08B
2.08C
2.08D

III
III
III
II

Opis

Naloga dopolnjevanja. Preverjala je poznavanje zvrsti umetnostnih besedil
glede danega besedila. Zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema
točkama.
Naloga izbirnega tipa in kratkega odgovora. Preverja razumevanje
besedila (ugotavljanje časa dogajanja in obrazložitev odgovora). Zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja razumevanje besedila (poimenovanje
in obrazložitev vzdevka glavnega junaka). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (obrazložitev namena dejanja glavnega junaka). Zahtevna
naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (dopolnjevanje povedi tako, da bo trditev pravilna za glavnega
junaka). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (razumevanje in obrazložitev besednega sklopa). Zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga izbirnega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (razumevanje pomena povedi). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga preverja zmožnost tvorjenja krajšega besedila. Tvorba kratke
zgodbe po danih navodilih. Kriteriji: vsebina, slog, zgradba in pravopis.
Ovrednotena je s šestimi točkami.

IT

ID

0,50

0,30

0,60

0,41

1,00

/

0,90

0,51

0,77

0,19

0,40

0,26

1,00

/

0,80
0,73
1,00
0,40

0,65
0,58
/
0,71

Sklepne ugotovitve
PK je z rezultati NPZ zadovoljna. V primerjavi z lanskim je povprečje nekoliko nižje. Rezultati v posameznih
letih so lahko pri tako majhnem številu učencev zelo različni in ne dovoljujejo nobenih posploševanj in
sklepanj. Preizkus znanja so učenci in učitelji ocenili kot korektno pripravljenega in učencem primernega.
Besedila so bila po njihovem mnenju zanimiva. Preizkus je, podobno kot v prejšnjih letih, pokazal, da ima
večina učencev relativno dobro razvito zmožnost bralnega razumevanja, šibkejši pa so na področju pravopisa
in imajo pomanjkljivo besedišče, kar se kaže pri tvorbi besedil in nalogah odprtega tipa.
Razvijanju teh zmožnosti je potrebno načrtno posvečati več pozornosti pri pouku in sproti preverjati, ali
učenci napredujejo na področjih, na katerih se priNPZ kaže nižja uspešnost.
Elektronsko vrednotenje, ki smo ga izvedle članice PK in nekaj drugih učiteljic, je potekalo brez težav.
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MELLÉKLET AZ I. RÉSZHEZ
1. szöveg:

Ő az első európai nyertes
Megtörve a japán és amerikai uralmat, a magyar Karancz János
nyerte az idei jojó-világbajnokságot. Folytatta eddigi
diadalmenetét, hiszen februárban a Petőfi Csarnokban
megrendezett jojó-Európa-bajnokságon is a dobogó legfelső fokára
állhatott. Karancz a budapesti versenyen bemutatott számával az
augusztusban Floridában megrendezett világbajnokságon is
elhódította a bajnoki címet.
A versenyt öt különböző kategóriában rendezik meg, János az 1A nevű
versenyszámban indult, másik három magyar versenyzővel együtt.
Tavaly az öt kategóriából négyben japán, egyben amerikai induló
győzelmét ünnepelhették. A magyar versenyző sporttörténelmet írt: ő
az első, aki európaiként nyerni tudott a jojó-világbajnokságon.

Karancz a floridai
versenyen

Az eredmény összetett szempontok alapján alakul ki. A pontozáshoz a zsűri a versenyen több
dolgot is figyelembe vesz: a trükkök bemutatása mellett nagyon fontos az előadásmód és a jól
megválasztott zene.
A floridai versenyen a világ számos országából csaknem 200 versenyző versengett az első
helyért. Greg Cohen, a verseny szervezője elmondta, hogy minden eddiginél többen
jelentkeztek a versenyre, ahol 8 órán át tartott az egyperces bemutatók megtekintése és
bírálata. „Azt hiszem, soha többé nem találok önkéntes bírákat” – mondta Cohen.
2. szöveg:

(A www.zsiraf.hu, offline.hu és www.estihirlap.hu nyomán.)

A jojó igen népszerű, alapvetően olcsó és egyszerű játék. A legegyszerűbb változatában két,
többnyire fából, esetleg fémből vagy műanyagból készült korongot egy tengely köt össze,
amelyre egy vékony zsineget tekernek. A zsineg szabad végén egy, az ujjunkra húzható
hurok van.
A jojó a második legrégibb ismert játék a játék baba után. Sokan kínai eredetűnek gondolják,
a valóságban már az ókori Görögország területén ismerték időszámításunk előtt 500-ban.
Ma ismert formáját a Fülöp-szigeteken kapta, a „yo-yo” szó egy helyi nyelven azt jelenti,
„gyere-gyere”. A hagyomány szerint a játék maga ekkor már több száz éve ismert volt.
A modern kori jojó eldobása után leszalad a zsinegen, ezután egy ideig
hagyhatjuk szabadon forogni, majd a csuklónk megrántásával ismét
visszaránthatjuk. Ha eközben például rövid időre leengedjük a földre, a
forgása miatt elgurul valamelyik irányba. Ezt a trükköt nevezik igen
szemléletesen sétáltatásnak.
(A www.wikipedia.hu nyomán.)
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MELLÉKLET A II. RÉSZHEZ

Kiss Ottó: Foci, foci, foci (részlet)
Bálna. Hetessit sokáig így csúfolták az osztálytársai, mert, mi
tagadás, elég kövér volt.
– Bálna, bálna! – kiabálták a nagyszünetben, vagy hazafelé
menet az iskolából.
Hetessi nagyon el volt keseredve, de nemhogy fogyókúrázott
volna, éppen ellenkezőleg: bánatában még többet evett. Valami
mindig volt a szájában, főleg a csipszet és a hamburgert szerette.
Ha meg éppen nem evett, akkor cukrot szopogatott vagy kólát
ivott literszám, ezektől viszont még jobban hízott. Az iskolai
focicsapatba se válogatták be, mert már olyan kövér volt, hogy
futni se tudott.
De a focit nagyon szerette. Mindig kijárt a mérkőzésekre,
élvezte, hogy olyankor nem vele foglalkoznak.
– Hú, de béna vagy! Mért nem passzolsz? Én ezt berúgtam volna!
Ilyeneket kiabáltak be a többieknek a lelátóról.
Egy-egy hamburger vagy kóla után Hetessi is felbátorodott.
– Hízzál még, hapsikám! Nagyon girhes vagy! Nem kapsz otthon enni?
Ő meg ilyeneket kiabált be a pályára.
Aztán egy mérkőzés előtti melegítéskor megsérült a csapat kapusa. Ráadásul a cserekapus épp
aznapra jelentett beteget. Fontos meccs volt, nem állhattak ki kapus nélkül. Az edző jobb
híján Hetessit kérte meg. – Van kedved védeni? – lépett oda hozzá. – Állj be a kapuba, ott
nem kell futni! – biztatta.
Hetessi lenyelte az utolsó falatot, ivott rá egy pohár kólát, nagyot böffentett, aztán elindult a
kapu felé.
Aznap a csapat nem kapott gólt.
Hetessi ugyanis már olyan kövér volt, hogy nem fért be mellette a labda.
– Hetessi! Hetessi! – éltették a szurkolók a meccs végén, ő pedig olyan kedvet kapott a
focihoz, hogy azonnal fogyókúrázni kezdett.
Egy év múlva már úgy repült a labdáért, akár egy párduc.
Azóta tizenkét év telt el...
(Kiss Ottó: Liliputi trónkövetelők, Tizenöt mesenovella, Cerkabella Könyvkiadó, Gyula, 2012.)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

153

I. RÉSZ
Az I. rész feladatai az Ő az első európai nyertes című, valamint a szürke alapon levő,
cím nélküli szöveghez kapcsolódnak. Figyelmesen olvasd el a szövegeket, figyeld
meg a képeket is, majd oldd meg a feladatokat!

1.

Írd a vonalra annak az állításnak a betűjelét, amelyik igaz az adott szövegre!
_______ 1. szöveg
_______ 2. szöveg
A

Bemutat egy régi játékot.

B

Beszámol egy nemzetközi sporteseményről.

C

Beszámol egy magyar sporteseményről.

D

Bemutat egy amerikai játékot.
(1 pont)

2.

Írd be a táblázatba a hiányzó adatokat az 1. szöveg első bekezdése alapján!

Verseny

Hónap

Helye
Budapest

jojó-világbajnokság
(2 pont)

3.

Írd a vonalra, melyik évben voltak az adott bekezdésben említett versenyek!
______________________________
(1 pont)
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4.

Röviden válaszolj a kérdésekre a 2. szöveg alapján!

4.

a)

Mi számít a világ legrégebbi játékának?
________________________________
(1 pont)

4.

b)

Melyik országban ismerték először a jojót?
________________________________________________________________________
(1 pont)

5.

Igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi állítások? Karikázd be az I-t vagy a H-t!
Karancz előtt sosem nyert európai versenyző jojó-világbajnokságon.

I

H

A verseny zsűrije csak az előadásmódot pontozza.

I

H
(2 pont)

6.

Írd ki a 2. szöveg első bekezdéséből az alábbi szó rokon értelmű megfelelőjét!
madzag _______________________________
(1 pont)

7.

Párosítsd a szavakat a megfelelő jelentéssel! Írd a megfelelő jelentés betűjelét a
szavak előtti vonalra!
________ csukló

________ hurok

A

henger alakú tárgy

B

a jojó egyik versenyszáma

C

a kéz egy része

D

karika alakú kötés a madzagon
(2 pont)
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8.

Alkoss két újabb összetett szót az alábbi szó mindkét tagjával! Majd írd be az így
kapott szavakat a megfelelő mondatba!

versenyszám
A tavalyi _______________________________ Petőfi egyik versével szerepeltem.
A kettes ______________________ húztam, így másodikként mondtam el verset.
(2 pont)

9.

Melyik szót választottuk el helyesen? Húzd alá!
el – ő – a – dás – mód

hagy – o – mány

a – me – ri – ka – i
(1 pont)

10. Írd be a felsorolt szavakat betűrendben a megfelelő sorba!

nyer, trükk, fém, indul, tengely, gurul
__________________

__________________

__________________

Főnevek: __________________

__________________

__________________

Igék:

(2 pont)

11. Írd le betűkkel az alábbi toldalékolt számnevet!
500-ban ____________________________________________________________________
(1 pont)

12. Pótold az alábbi szövegben a hiányzó magán- és mássalhangzókat!

A jojó tö_____nyire gyerekek és fiatalok körében népszer_____.
Mégsem ritka, hogy felnő_____ek is sz_____vesen a kezükbe veszik.
(2 pont)
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13. Egészítsd ki a mondatokat a zárójelben megadott szavak megfelelően toldalékolt
alakjával!
A világbajnok Karancz ___________________ személyesen is találkozhatsz, ha
(János)
szeptember 7-én ellátogatsz a budapesti _____________________.
(Műjégpálya)
(2 pont)

14. Alakítsd át az alábbi kijelentő mondatot felszólító mondattá úgy, hogy az ige száma és
személye ne változzon meg!
Először eldobod a jojót, majd egy ideig hagyod szabadon forogni.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(2 pont)

15. Kérdezz az aláhúzott szóra egész mondattal!
A magyar versenyző sporttörténelmet írt.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(1 pont)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

157

II. RÉSZ
A II. rész feladatai a Foci, foci, foci című szöveghez és a hozzá tartozó képi
anyaghoz kapcsolódnak. Figyelmesen olvasd el a szöveget, majd oldd meg a
feladatokat!

1.

Egészítsd ki a szövegre vonatkozó mondatokat a megfelelő szavakkal!
A szöveg a _____________________________________________ című könyvben
jelent meg. A könyvben ezen a szövegen kívül még _________________(Hány?)
hasonló írás van. Ezeket mind _______________________________ írta. Ő író és
költő. Ebben a könyvben mint ______________________________ mutatkozik be.
(2 pont)

2.

Karikázd be, mikor játszódik a cselekmény, majd indokold meg a választásodat a
szöveg alapján!
A

nagyon régen

B

napjainkban

C

a jövőben

D

egyik sem a fentiek közül

Indoklás: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(1 pont)

158

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

3.

Mi volt a főszereplő csúfneve, és miért adták neki ezt a nevet?

Csúfnév: ___________________________________________________________________
A névadás oka: ______________________________________________________________
(1 pont)

4.

Miért szeretett kijárni a focimeccsekre? Két dolgot említs!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(2 pont)

5.

Fejezd be a mondatokat úgy, hogy az állítások igazak legyenek Hetessire!

Hetessi azért nem volt jó játékosnak, mert ______________________________________
___________________________________________________________________________ .
Hetessi azért bizonyult jó kapusnak, mert _______________________________________
___________________________________________________________________________ .
(2 pont)

6.

Miért kérte fel az edző Hetessit védeni? Úgy válaszolj, hogy magyarázd meg saját
szavaiddal az alábbi mondat aláhúzott részét!
Az edző jobb híján Hetessit kérte meg.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(1 pont)
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7.

Mit jelent az alábbi mondat? Karikázd be a megfelelő jelentés betűjelét!
Már úgy repült a labdáért, akár egy párduc.
A

gyorsan repült

B

lassan repült

C

dühösen repült

D

szárnyakkal repült
(1 pont)

8.

Írd meg a történet befejezését 5–6 mondatban úgy, hogy az Hetessi számára
kedvező legyen!
a

b

c

d

2

2

1

1

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Összpontszám: 40
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4.2.3.2 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz madžarščine v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa
Strokovno podlago za pripravo NPZ iz madžarščine predstavlja posodobljeni Učni načrt za madžarščino kot
materinščino, ki je bil potrjen leta 2008 na 114. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje, z njegovimi
vsebinskimi in redakcijskimi popravki pa se je Strokovni svet seznanil na 140. seji 17. 2. 2011.
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacije o preizkusu znanja.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
NPZ iz madžarščine v 9. razredu je v šolskem letu 2015/2016 opravljalo 17 učencev dvojezičnih osnovnih šol.
Učenci so od možnih 60 točk dosegli povprečno 42,29 točke, kar je 70,49 %.
Preglednica 4.2.3.2.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno štev. točk
Povprečno štev. odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

17
42
60
42,29
70,49
20,72
0,70
0,94

Dosežki po spolu in regijah
NPZ iz madžarščine v 9. razredu je opravljalo malo učencev iz ene (pomurske) regije, zato podatki ne omogočajo
posploševanja ter analiz po spolu in regijah.

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
I. del preizkusa znanja
Izhodiščno besedilo I. dela preizkusa znanja je bila predstavitev treninga za povečanje samozavesti mladostnikov z
naslovom Hogyan óvjam meg?. Besedilo je bilo prirejeno po viru s spletne strani www.lelkititkaink.hu. V tem delu
je bilo 17 nalog povezanih z izhodiščnim besedilom, skupno število točk je 36.
Zmožnost sprejemanja/razumevanja in razčlenjevanja neznanega neumetnostnega besedila smo preverjali z
nalogami, ki zahtevajo pomensko razčlembo, okoliščinsko/pragmatično razčlembo, metajezikovno in besednoslovnično razčlembo ter tvorjenje besedila.
Pomensko razčlembo (razumevanje besedila oziroma delov besedil ter zmožnost razumevanja pomena
posameznih besed oz. besednih zvez) so zahtevale naloge od 2–8, skupno število točk je 13.
Učenci so najbolje rešili 2. in 5. nalogo (pri obeh nalogah je IT 0,94). Pri 2. nalogi so učenci morali v izhodiščnem
besedilu poiskati utemeljitev trditve, da je avtor besedila dober poznavalec dane teme, pri 5. nalogi pa so
ugotavljali pravilnost trditev. Sledijo jima 6. naloga (z IT 0,85), ki je od učencev zahtevala, naj na podlagi
domnevnih vprašanj iz anketnega vprašalnika ugotovijo, ali se vprašanje nanaša na starša ali mladostnika; 7.
naloga (z IT 0,79) pa je zahtevala izbiro ustreznega zemljevida, ki prikazuje kraj dogajanja, z utemeljitvijo izbire ter
4. naloga (z IT 0,74), pri kateri so morali učenci ugotoviti vzročno-posledično povezavo (poimenovanje težave,
zaradi katere so organizirali trening in ubeseditev namena treninga). Učenci so dobro reševali tudi 8. nalogo (z IT
0,65), katere prva postavka je preverjala izpis sopomenke dane besede, druga pa razlago pomena stalne besedne
zveze. Najslabše je bila rešena 3. naloga (z IT 0,24), ki je zahtevala utemeljitev poševnega tiska dane besedne
zveze. Samo ta naloga je imela IT pod 0,50, kar dokazuje, da učenci s pomensko razčlembo besedila niso imeli
večjih težav.
Okoliščinsko/pragmatično razčlembo je zahtevala 1. naloga (z IT 0,94), ovrednotena z 2 točkama. Pri prvi postavki
so morali učenci ugotoviti, kako avtor besedila nagovori bralca, druga postavka pa je zahtevala prepoznavanje
naslovnika.
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Metajezikovno in besedno-slovnično razčlembo so zahtevale naloge od 9–16. S temi nalogami smo preverjali
obvladovanje temeljnih jezikoslovnih pojmov in funkcionalno rabo jezika. Skupno je bilo mogoče doseči 15 točk.
Najbolje rešena je bila 11. naloga (z IT 0,82), pri kateri so učenci morali dopolniti povedi z ustrezno besedo
(izbiranje izmed dveh podobnih besed). Sledita ji 13. in 12. naloga (IT: 0,74 in 0,71). Pri prvi so morali učenci
danemu glagolu izbrati ustrezno glagolsko predpono in z novima besedama dopolniti povedi, pri drugi pa
ugotoviti besedno vrsto. Srednje dobro so bile rešene 9., 16., 10. in 15. naloga (IT: 0,65, IT 0,62, 0,59 in 0,57). 9.
naloga je zahtevala tvorbo sklopov z ustreznimi končnicami in njihovo vstavljanje v povedi. Pri prvi postavki 16.
naloge so morali učenci pravilno obkrožiti vrsto podredja, pri drugi pa utemeljiti končno ločilo dane podredno
zložene povedi. 10. naloga je zahtevala zamenjavo samoglasnikov v besedah tako, da so učenci dobili besede z
nasprotno samoglasniško harmonijo. Pri 15. nalogi so morali dano enostavčno poved dopolniti z določenimi
stavčnimi členi. V tem delu ni bilo nobene slabše rešene naloge (IT pod 0,50).
Tvorbna naloga je bila 17. (z IT 0,62). Zahtevala je tvorbo krajšega neumetnostnega besedila (vabilo na trening).
Vrednotili smo vsebino (2 točki), slog (1 točka), zgradbo (2 točki) in pravopis (1 točka). Naloga je bila v celoti
srednje dobro rešena. Največ težav je učencem povzročala zgradba (IT = 0,56).
Preglednica 4.2.3.2.2: Specifikacijska tabela, madžarščina, I. del, 9. razred
Št.
naloge

Taksonomska
stopnja

1.01.a

I.

1.01.b

I.

1.02

II.

1.03

III.

1.04

I. in II.

1.05

I. in II.

1.06

III.

1.07

II.

1.08.a

I.

1.08.b

II.

1.09

II.

1.10

I.

1.11

II. in III.

1.12.a

II.

1.12.b

I.
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Opis

Naloga kratkega odgovora. Preverja bralno razumevanje oz.
okoliščinsko/pragmatično razčlembo (ugotovitev oblike nagovora). Manj
zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga izbirnega tipa. Preverja bralno razumevanje oz.
okoliščinsko/pragmatično razčlembo (ugotovitev naslovnika). Manj zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko razčlembo
(utemeljitev iz avtorjevega zasebnega življenja). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (sklepanje z utemeljevanjem). Zahtevna naloga. Ovrednotena je z
eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (ugotovitev vzroka in posledice). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga alternativnega tipa. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (pravilnost trditev). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je s tremi točkami.
Naloga izbirnega tipa. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko razčlembo
(povezovanje vprašanj iz vprašalnika z ustreznimi naslovniki). Zahtevna
naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga alternativnega tipa. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (identifikacija besedilu ustreznega zemljevida in utemeljitev
izbire). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga kratkega odgovora. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (izpis sopomenke). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno
točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko razčlembo
(razlaga stalne besedne zveze). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z
eno točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo (tvorba
sklopov z ustreznimi končnicami in njihovo vstavljanje v povedi). Srednje
zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo (glasoslovje,
zamenjava samoglasnikov v besedah tako, da nastanejo besede z nasprotno
samoglasniško harmonijo). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno
točko.
Naloga prepoznavanja in dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično
razčlembo (pravopis in pomenoslovje). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga prepoznavanja in kratkega odgovora. Preverja besedno-slovnično
razčlembo (poznavanje besednih vrst, samostalnika). Srednje zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga prepoznavanja in kratkega odgovora. Preverja besedno-slovnično
razčlembo (poznavanje besednih vrst, pridevnika). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
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IT

ID

0,88

0,33

1,00

/

0,94

0,24

0,24

0,57

0,74

0,59

0,94

0,26

0,85

0,34

0,79

0,68

0,71

0,79

0,59

0,45

0,65

0,39

0,59

0,86

0,82

0,58

0,53

0,57

0,88

0,58

1.13

I.

1.14

II

1.15

II. in III.

1.16.a

II

1.16.b

II.

1.17A
1.17B
1.17C
1.17D

III.
III.
III.
II.

Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo (ustrezna
raba glagolske predpone). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema
točkama.
Naloga kratkega odgovora. Preverja besedno-slovnično razčlembo (zapis
glavnega števnika z besedo). Upošteval se je samo pravilen zapis. Srednje
zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja besedno-slovnično razčlembo (poznavanje
stavčnih členov, razširitev enostavčne povedi s predmetom, levim
prilastkom in prislovnim določilom kraja). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je s tremi točkami.
Naloga izbirnega tipa. Preverja besedno-slovnično razčlembo
(prepoznavanje vrste podredja). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z
eno točko.
Naloga alternativnega tipa. Preverja besedno-slovnično razčlembo
(utemeljitev končnega ločila podredno zložene povedi). Srednje zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga preverja zmožnost tvorjenja krajšega neumetnostnega besedila
(vabilo). Kriteriji: vsebina, slog, zgradba in pravopis. Ovrednotena je s šestimi
točkami.

0,74

0,45

0,94

0,26

0,57

0,76

0,47

0,38

0,76

0,08

0,62
0,76
0,56
0,59

0,43
0,40
0,41
0,77

II. del preizkusa znanja
Naloge se navezujejo na odlomek iz dramskega besedila z naslovom Hulladék, avtorja Andrása Marosa. V tem
delu preizkusa je 10 nalog povezanih z izhodiščnim besedilom, skupno število točk je 24. Z nalogami smo
preverjali zmožnost samostojnega branja in razumevanja neznanega umetnostnega besedila, književno znanje in
zmožnost tvorjenja krajšega besedila (pretvorba proznega besedila v dramsko po vzoru izhodiščnega besedila).
Zmožnost razumevanja besedila so preverjale naloge od 3–8, pri katerih je bilo mogoče doseči skupno 14 točk.
Najbolje so učenci rešili 3. nalogo (IT = 0,82), pri kateri so morali iz besedila izpisati dva primera (argumenta) za čas
dogajanja izhodiščnega besedila. Sledita ji 4. in 5. naloga (IT: 0,76 in 0,74). Pri 4. nalogi so morali učenci identificirati
književni osebi na sliki in iz besedila na sliko dopisati poimenovanja njihovih oblačil. Prva postavka 5. naloge je
zahtevala izpis dveh argumentov, ki jih v besedilu navaja ena od književnih oseb, pri drugi postavki so morali
učenci oblikovati svoje stališče v zvezi s tem vprašanjem in ga utemeljiti. Srednje dobro so učenci reševali 7. in 8.
nalogo (IT: 0,68 in 0,65). Prva postavka 7. naloge je zahtevala odgovor na vprašanje, zakaj bo fant po očetovem
mnenju najverjetneje zgrešil kazenski met, pri drugi postavki pa so morali upovediti svoje mnenje o očetovih
vzgojnih metodah. 8. naloga je zahtevala izpis in razlago prispodobe. Najslabše je bila rešena 6. naloga (z IT 0,59),
kjer so morali učenci s pomočjo izhodiščnega besedila dopolniti manjkajoče besede v besedilu, ki je opisovalo
potek izmišljene tekme.
Literarnovedno znanje so za 7 točk preverjale naloge 1, 2, in 9. Učenci so zelo dobro rešili 9. nalogo (IT = 0,88), pri
kateri je prva postavka preverjala poznavanje najbolj znanega avtorja dane književne zvrsti, pri drugi postavki so
morali učenci izbrati eno najbolj znanih njegovih del, pri tretji pa v definiciji dopolniti manjkajoči pojem (tragedija).
Dobro so rešili tudi 2. in 1. nalogo (IT: 0,76 in 0,71). Pri 2. nalogi so učenci ugotavljali pravilnost trditev, ki so se
nanašale na celotno izhodiščno besedilo, 1. naloga pa je zahtevala prepoznavanje literarne zvrsti besedila in
utemeljitev odgovora.
Tvorbna naloga je bila 10., pri kateri so morali učenci pretvoriti prozno besedilo v dramsko po vzoru izhodiščnega
besedila. Vrednotili smo vsebino (2 točki), slog (1 točka), zgradbo (2 točki) in pravopis (1 točka). Naloga je bila
srednje dobro rešena (IT = 0,52). Največ točk so učenci zbrali pri pravopisu (IT = 0,65), nekoliko manj pri vsebini in
slogu (IT = 0,59 pri obeh), najslabše pa so se odrezali pri zgradbi (IT = 0,35).
Vzrok za slabši uspeh pri II. delu preizkusa je treba iskati v tem, da se pri pouku manj ukvarjajo z dramskimi besedili
in da imajo učenci skromnejši besedni zaklad, kar se odraža pri reševanju nalog odprtega tipa.
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Preglednica 4.2.3.2.3: Specifikacijska tabela, madžarščina, II. del, 9. razred
Št.
naloge

Taksonomska
stopnja

2.01.a

I.

2.01.b

II.

2.02

II.

2.03

II.

2.04

I.

2.05.a

II.

2.05.b

III.

2.06

III.

2.07.a

III.

2.07.b

III.

2.08

III.

2.09.a

I.

2.09.b

I.

2.09.c

I.

2.10A
2.10B
2.10C
2.10D

III.
III.
III.
II.

Opis

Naloga kratkega odgovora. Preverja prepoznavanje literarne zvrsti oz.
književne vrste. Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja poznavanje značilnosti dramskega besedila.
Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga alternativnega tipa. Preverja samostojno razumevanje besedila
(presoja pravilnosti trditev). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z
dvema točkama.
Naloga kratkega odgovora. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (izpis dveh argumentov). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga prepoznavanja in kratkih odgovorov. Preverja samostojno
razumevanje in razčlenjevanje besedila (zapis glavnih oseb, izpis
poimenovanja oblačil). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema
točkama.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (izpis argumentov). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno
točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (oblikovanje lastnega stališča in argumentiranje). Zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (dopolnjevanje ustreznih besed v opisu poteka tekme). Zahtevna
naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje (utemeljevanje s
pomočjo izhodiščnega besedila). Zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno
točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje (oblikovanje
lastnega mnenja o očetovih vzgojnih metodah). Zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (izpis ustrezne prispodobe in razlaga njenega pomena). Zahtevna
naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga izbirnega tipa. Preverja literarnovedno znanje (prepoznavanje
največjega dramatika). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga izbirnega tipa. Preverja literarnovedno znanje (prepoznavanje dela
največjega dramatika). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja literarnovedno znanje (prepoznavanje
književne vrste). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga preverja zmožnost tvorjenja krajšega neumetnostnega besedila
(pretvorba proznega besedila v dramsko po vzoru izhodiščnega besedila).
Kriteriji: vsebina, slog, zgradba in pravopis. Ovrednotena je s šestimi točkami.

IT

ID

0,82

0,63

0,59

0,32

0,76

0,45

0,82

0,47

0,76

0,60

0,71

0,03

0,76

0,72

0,59

0,71

0,65

0,72

0,71

0,39

0,65

0,78

0,88

0,38

0,94

0,26

0,82

0,47

0,59
0,59
0,35
0,65

0,77
0,65
0,47
0,90

Sklepne ugotovitve
PK je z rezultati NPZ zadovoljna. Povprečje je sicer precej višje od povprečij zadnjih let, vendar gre po izjavah
učiteljic madžarščine za generacijo učencev, ki so bili vsa leta zelo uspešni, večina je uspešno sodelovala tudi
na tekmovanjih iz madžarščine. Rezultati kažejo, da učenci nimajo težav z bralnim razumevanjem, v
primerjavi z lanskimi so boljši tudi rezultati pri nalogah odprtega tipa, katerih je bilo več v II. delu preizkusa.
Pri tvorbnih nalogah pa se tokrat najslabši rezultat ne kaže pri pravopisu, temveč pri zgradbi, kar je
najverjetneje posledica tega, da so morali v obeh delih tvoriti besedilo, ki ima stroge kriterije zgradbe.
Na NPZ iz madžarščine smo v 9. razredu prvič imeli dramsko besedilo in iz rezultatov sklepamo na to, da bo
potrebno tej zvrsti pri pouku v bodoče posvečati več pozornosti, kakor tudi razvijanju zmožnosti
utemeljevanja, oblikovanja lastnih stališč in izražanja lastnega mnenja.
Elektronsko vrednotenje smo izvedle članice PK in nekaj drugih učiteljic. S potekom smo bili v celoti
zadovoljni. Ker je bilo manj učiteljev ocenjevalcev, je delo potekalo nemoteno in smo posledično imeli le dve
poizvedbi, ki sta bili sicer neutemeljeni. Rezultati preverjanja znanja in ugotovitve bodo učiteljem
predstavljeni na srečanju študijske skupine.
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MELLÉKLET AZ I. RÉSZHEZ

Hogyan óvjam meg?
Kamaszönbizalom-növelő tréning

Hidd el, a kamaszkor ép ésszel és ép lélekkel túlélhető! Sőt, tovább megyek: a kamaszkor
élvezhető. Tudom, hogy mit beszélek, mert három gyermekem már szerencsésen túl van a
kamaszkoron, kis jóindulattal felnőtteknek nevezhetők.
Mi a helyzet Veled? Vajon Te felismerted-e már a kamaszkor törvényszerűségeit? Sikerült-e
szétválasztanod a valódi problémákat az álproblémáktól? Gondolom, Téged is aggodalommal tölt el,
ha a dohányzás, az alkohol, a drog káros hatásaira gondolsz. Vajon elegendő eszközöd van-e már
ahhoz, hogy megvédd a kamasz gyermekedet a saját ballépéseitől?
Bizonyára Te is félted a kamasz gyermekedet az első szerelemtől, az első szexuális élménytől, a
következményekről nem is beszélve. Lehet, hogy ismered a kamasz gyermeked barátait, és elégedett
vagy velük. De mit tehetsz, ha nem így van?
A legtöbb kamasznak nagyon alacsony az önértékelése. Vajon a Te kamasz gyermeked tisztában
van-e a saját értékeivel? A csoportjaimban a legtöbb szülő arra panaszkodik, hogy a kamasz
gyermeke sokkal többre lenne képes, mint amit kihoz magából.
Ha eddig elolvastad ezt a cikket, akkor őszintén érdekel
a gyermeked nehéz, átmeneti és problémákkal teli
kamasz kora. Vannak helyzetek, amelyekben egy idegen,
szokatlan környezet vagy új emberek véleményének
megismerése, új tapasztalatok szerzése segít a
kamasznak változni. Az biztos, hogy minden kamasznak
szüksége van megfelelő mennyiségű, helyesen
alkalmazott önbizalomra, amit megszerezhet a
„Kamaszönbizalom-növelő tréningen”. Ha szeretnéd, hogy
a gyermekednek könnyebb kamaszkora legyen, hogy
magabiztosan teljesítsen a megnövekedett
követelmények között is, akkor hozd vagy küldd el a gyermekedet a tréningre!
A tréningen való részvétel előfeltétele egy rövid kérdőív kitöltése. A kérdőív két részből áll, az
első részt a szülő tölti ki, a második részt a fiatal.
A tréning kétnapos, minden hónap első szombatján-vasárnapján szervezzük meg.

Kamaszönbizalom-növelő tréning
2x8 óra időtartamban (1 tréningóra 45 perc)
Részvételi díj: 1 800 Ft/óra, azaz 28 800 Ft + ÁFA= 36 580 Ft
További információ: info@lelkititkaink.hu »Telefon: 06-20-353-7262 Skype: lelkititok»
KÓD
B215

HELYSZÍN
Budapest,
14. kerület, Kerepesi út 78/D.
II. lépcsőház IV/1.
térkép»

IDŐPONT
2013. február 02.
2013. február 03.
Foglalkozások: 10.00–18.00
(A http://www.lelkititkaink.hu nyomán.)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

165

MELLÉKLET A II. RÉSZHEZ
Maros András: Hulladék (Színmű két részben)
SZEREPLŐK:
FIÚ (Bence), 20 éves
APA (Bence apja), 50 éves

LÁNY (Márti), 25 éves
FÉRFI (Márti vőlegénye), 40 éves

NŐ (szakfelügyelő), 50 éves

I. RÉSZ, 1. jelenet
Kora nyár, késő délután. Hétfői nap. Városi park. Egy beton kosárlabdapálya részlete:
kosárlabdapalánk gyűrűvel. A földön CD-lejátszó és két kis hangszóró. Amerikai rapzene szól. Fiú bő
kosárlabdás sortban, atlétatrikóban áll a palánk előtt, attól mintegy öt méterre – kb. ebből a
távolságból végzik el kosárlabdában a büntetődobást. Homlokát széles csuklópántjába törli.
Pattogtatja a labdát. Hol a gyűrűre néz, hol a kosárlabdára. Labda nélkül, „üresben” dobó
mozdulatokat végez. Látszólag fontos dobáshoz készülődik, koncentrál. Eközben a magas, erős
testalkatú Apa körbe-körbe sétálgat (sortot és melegítőfelsőt visel). Egyik lábára erősen sántít.
APA Ez az utolsó dobásod. Úgy figyeljél.
Kapcsold ki ezt a buta zenét, így nem lehet
figyelni.
8
FIÚ Shaquille O’Neil is zenére edz.
APA Szarul is dobja a büntetőket.
FIÚ Szeretném úgy dobni!
APA Így nem lehet figyelni.
FIÚ Meccsen is nagy a zaj.
APA Ne idétlenkedj!
Fiú leállítja a CD-lejátszót, majd visszaáll a
dobáshoz.
Utolsó dobás, be kell mennie.
Fiú a labdát pattogtatja, és bólint. Apa
megáll, és magyaráz.
Két másodperc van hátra, egy ponttal
9
megy az ellenfél, lefaltolnak , befújják a
büntetőt. Mind a kettőnek be kell mennie.
FIÚ Próbálom.
APA Abból nem élünk meg. Mondd, hogy
„bedobom”.
FIÚ Bedobom.
APA A bajnoki cím függ tőle.
FIÚ Bedobom.
APA Az első bement, most ikszre álltok, jön
az utolsó. Ellenfélnek már nincs ideje
kontrázni.
FIÚ Bedobom.
APA Az életed függ tőle.

8
9

FIÚ Bedobom.
APA Csukló hátra, labda gördül a tenyéren,
szem a gyűrűn.
FIÚ Bedobom.
APA Nem lehet izgulni, nincs helye a
lámpaláznak…
FIÚ (határozottan) Soha nem vagyok
lámpalázas.
APA (nevet) A Szolnok ellen se voltál. Amikor az
időn túli büntetőt dobtad.
FIÚ (kikéri magának) Az nem lámpaláz volt.
APA Úgy remegett a kezed, mint nagyapádnak,
amikor elszállt belőle az alkohol.
FIÚ Nem igaz…
APA (közbevág) A kiélezett helyzetekben
lebénulsz. A Szolnok ellen…
FIÚ (közbevág) Pont hogy a kiélezett
helyzetekben vagyok a legnyugodtabb.
APA Miről beszélsz, fiam?
FIÚ A Szolnok ellen pechem volt.
APA A jó játékos bedobja, a rossz játékos nem
dobja be. Ilyen egyszerű. Ha edzésen figyelsz,
meccsen menni fog. Ennyire
egyszerű. Az összpontosítást, fiam, ugyanúgy
gyakorolni kell,
mint a tempódobást vagy a zónázást.
Gyerekkorodban miért tudtál figyelni?
FIÚ Most is tudok.
APA Tizennégy évesen úgy haraptál, mint akinek
komoly céljai vannak.

volt amerikai profi kosárlabdázó, négyszeres NBA-bajnok
szabálytalanságot követnek el ellene
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I. RÉSZ
Az I. rész feladatai a Hogyan óvjam meg? című szöveghez kapcsolódnak.
Figyelmesen olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!
1.

a)

Írd ki a második bekezdésből, hogyan szólítja meg a szöveg szerzője az olvasót!
________________________________

1.

b)

Kihez szól a szerző? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A

a kamaszokhoz

B

a kamaszok szüleihez

C

a pedagógusokhoz

D

mindenkihez

(1 pont)

(1 pont)

2.

Mi bizonyítja a szöveg szerzőjének a magánéletében azt, hogy ért ehhez a témához?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 pont)

3.

Miért van dőlt betűvel írva az első bekezdésben a kamaszkor élvezhető szószerkezet?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 pont)
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4.

Milyen kamaszkori probléma miatt hozták létre a tréninget, és mi a céljuk vele?
Probléma: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Cél: __________________________________________________________________
(2 pont)

5.

Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Karikázd be a megfelelő szót!
A tréningen a fiatalok csak szülői kísérettel vehetnek részt.

IGAZ

HAMIS

2013. február másodika vasárnapra esett.

IGAZ

HAMIS

A tréning mindkét napján nyolc-nyolc óra foglalkozást tartanak.

IGAZ

HAMIS
(3 pont)

6.

A rövid kérdőív első részét a szülő, másodikat a kamasz tölti ki. Melyik kérdés melyik
részbe illik? Írd a kérdések betűjelét a megfelelő rész előtti vonalra!
__________ Első rész
__________ Második rész

A

Van olyan barátod, akivel őszintén tudsz beszélgetni a problémáidról?

B

Gyakran tapasztalod, hogy gyermeked feszült az iskola miatt?

C

Szülőként mi a véleményed a mai fiatalok szórakozási szokásairól?

D

Meg szoktad szüleiddel beszélni a szerelmi problémáidat?
(2 pont)
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7.

Szerinted az alábbi két térkép közül melyik jelenik meg, ha a szöveg bekeretezett
részében a térkép szóra kattintunk? Karikázd be a megfelelő térkép betűjelét, és röviden
indokold meg a választásodat!
A térkép

B térkép

Indoklás: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(2 pont)
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8.

a)

Írd ki a második bekezdésből a tévedés szó rokon értelmű párját!
____________________________________

(1 pont)
8.

b)

Magyarázd meg saját szavaiddal, mit jelent a negyedik bekezdés végén a
következő: többre lenne képes, mint amit kihoz magából!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

9.

Alkoss a lépcsőház összetett szó elő- és utótagjával egy-egy újabb, a mondatba illő
összetett szót! Ha kell, toldalékold is a szavakat!
A bevásárlóközpontokban mindig _______________________________________ megyek fel az
emeletre.
Nagyszüleim a faluban a hetes _____________________________ alatt laknak.
(2 pont)

10. Pótold a hiányzó magánhangzókat úgy, hogy ellentétes hangrendű értelmes szavakat
kapjál!
kis – k__s

káros – k ___r___s
(1 pont)

11. Pótold a mondatokban a megadott szópárok megfelelő tagját!
épen – éppen
A balesetet az utasok _________________________ megúszták.
____________________ most jöttem haza a tréningről.

véd – védd
Feri, _________________ ki a tizenegyest!

A bátyám a Naftánál ________________.
(2 pont)
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12. a)

Az alábbi mondatban nyolc azonos szófajú szó van. Írd a vonalra, melyik ez a
szófaj!
Vannak helyzetek, amelyekben egy idegen, szokatlan környezet, vagy új emberek
véleményének megismerése, új tapasztalatok szerzése segít a kamasznak változni.
Szófaj: _________________________________

12. b)

A fenti mondatban három melléknév fordul elő! Írj ki kettőt!
________________________

(1 pont)

________________________

(1 pont)

13. Pótold a mondatokban a tölt ige megfelelő igekötővel ellátott alakját! A felsorolt igekötők
közül válasszál!
át, be, fel, ki, le, meg, vissza
A filmeket mindig egy megbízható internetes oldalról __________________________________.
A nővérem tavaly _________________________________ a tizennyolcadik életévét.
(2 pont)

14. Írd le betűkkel a számjeggyel írt számnevet!
1800 ______________________________________________
(1 pont)

15. Bővítsd a tőmondatot egy tárggyal, egy mennyiségjelzővel és egy helyhatározóval!
A szervezők várnak.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(3 pont)
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16. a)

Milyen az alábbi alárendelő összetett mondat mellékmondata? Karikázd be a helyes
választ!
Szeretnéd, hogy gyermekednek könnyebb kamaszkora legyen?
A

állítmányi mellékmondat

B

alanyi mellékmondat

C

tárgyi mellékmondat

D

minőségjelzői mellékmondat
(1 pont)

16. b)

Miért van az a) feladat példamondata végén kérdőjel? Húzd alá a megfelelő választ!
A főmondat kérdő mondat, ezért kell kérdőjelet tenni a mondat végére.
A mellékmondat kérdő mondat, ezért kell kérdőjelet tenni a mondat végére.
(1 pont)
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17. Készíts meghívót 40–50 szóban a tréningre!
a

b

c

d

2

1

2

1
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II. RÉSZ
A II. rész feladatai a Hulladék című szöveghez kapcsolódnak.
Figyelmesen olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

1.

a)

A szöveg lehetővé teszi a színpadi megjelenítést is. Melyik irodalmi műnemhez/
műfajhoz tartozik? Írd a vonalra!
_____________________________
(1 pont)

1.

b)

Miből derül ki, hogy a szöveg színpadi megjelenítésre is alkalmas? Írd a vonalra!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

2.

Igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi állítások a szövegre vonatkozóan? Írd a vonalra az
I vagy a H betűt!
_____ A részlet a Hulladék című mű végéről való.
_____ A színpadra állításkor két szünettel játsszák a Hulladék című előadást.
_____ A részlet cselekménye egy helyszínen játszódik.
_____ A részletben nincsenek költői jelzők, metaforák.

(2 pont)

3.

A dőlt betűs bekezdésből írj ki két példát arra, hogy a cselekmény nem a régi, hanem a
modern időkben történik!
____________________________________

_____________________________________
(1 pont)
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4.

Írd a két szereplőt ábrázoló képek mellé a dőlt betűs bekezdésből a ruhadarabok és a
kiegészítő nevét, majd a két alak fölé írd oda, melyik szereplő az!

(2 pont)

5.

a)

Az apának nem tetszik, hogy a fia zenére edz. Mivel érvel a fiú a zenehallgatás
mellett? Két dolgot említs!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.

b)

Te kinek adsz igazat? Döntésedet indokold meg!

(1 pont)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)
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6.

Az apa úgy edzi a fiát, hogy egy elképzelt meccset játszat vele. Pótold a szöveg alapján
a meccs leírásában a hiányzó szavakat!
Két másodperccel a meccs vége előtt egy ponttal vezet az ____________________________.
A fiú büntetőt dob. Az elsőt _____________________________, így a meccs eredménye
__________________________. Ha a második sikerül, a fiú csapata megnyeri a
_____________________________ címet.

(2 pont)

7.

a)

Az apa szerint miért van esélye annak, hogy a fiú nem dobja be a büntetőt? Írd le!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

7.

b)

Mi a véleményed az apa nevelési módjáról? Fogalmazd meg!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)

8.

Írd ki a szövegből azt a hasonlatot, amellyel az apa a fiú bizonytalan kezét jellemzi!
Magyarázd meg, mit árul el ez a hasonlat a családról!
Hasonlat: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Amiről árulkodik: ____________________________________________________________________
(2 pont)
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9.

a)

A felsorolt szerzők közül karikázd be azt, aki a világon a legismertebb abban a
műnemben, amelyhez a Hulladék című szöveg tartozik!
A

J. K. Rowling

B

Erich Kästner

C

William Shakespeare

D

Benedek Elek
(1 pont)

9.

b)

Az említett szerző egyik leghíresebb műve egy szomorú szerelmi történet. Karikázd
be a címét!
A

A két Lotti

B

Világszép nádszálkisasszony

C

Harry Potter és a Bölcsek köve

D

Romeo és Júlia
(1 pont)

9.

c)

Pótold a hiányzó szót a mondatban!
A b) feladatban említett mű szomorúan végződik, hiszen a főszereplők meghalnak.
Ez a mű tehát nem komédia, hanem ________________________________.
(1 pont)
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10. Írd át az alábbi szöveget a Hulladék című szöveg mintájára (párbeszédesre)!
A fiú szerint most is vannak céljai. Az apa kijelenti, hogy huszonkilencből csak
huszonötöt dobott be. A fiú megkérdezi, hogy az miért rossz. Erre az apa felháborodva
azt mondja, hogy pocsék, és ő csukott szemmel is jobbat dob. A fiú odadobva apjának a
labdát azt mondja, hogy akkor mutassa meg.
a

b

c

d

2

1

2

1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Összpontszám: 60
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4.2.4 Predmetna komisija za angleščino
4.2.4.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz angleščine v 6. razredu
SLIKE
Slika 4.2.4.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri angleščini, 6. razred
Slika 4.2.4.1.2: Porazdelitev točk pri angleščini, 6. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.4.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.4.1.2: Porazdelitev dosežkov pri angleščini po regijah, 6. razred
Preglednica 4.2.4.1.3: Specifikacijska tabela, angleščina, 6. razred

4.2.4.2 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz angleščine v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.4.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri angleščini, 9. razred
Slika 4.2.4.2.2: Pretvorba točk v ocene, 9. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.4.2.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.4.2.2: Porazdelitev dosežkov pri angleščini po regijah, 9. razred
Preglednica 4.2.4.2.3: Specifikacijska tabela, angleščina, 9. razred
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4.2.4.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
NPZ iz angleščine v 6. razredu se naslanja na cilje in standarde znanja, ki so zapisani v Učnem načrtu za angleščino,
to je raven A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru, ki je seveda prilagojena mlajšim učencem. Preizkus
preverja tudi nekatere opisnike nad ravnijo A1, da bi tako lahko identificirali tudi tiste učence, ki (so) si znanje
angleščine pridobivajo izven učilnice. Ravno takšni učenci so lahko namreč popolnoma nemotivirani, če jim pri
pouku ne nudimo dovolj zahtevnih nalog.
Poleg učnega načrta PK za angleščino pri sestavi preizkusov znanja upošteva tudi najnovejša spoznanja s področja
preverjanja in ocenjevanja tujejezikovnega znanja in zmožnosti pri učencih ob koncu drugega izobraževalnega
obdobja. V svetu je vse več držav, ki uvajajo nacionalna preverjanja znanja iz tujih jezikov, hkrati se povečuje
število testnih centrov, ki ponujajo e-teste za mlajše učence (npr. Cambridge Young Learners tests, PTE Young
learners itn.), saj omogočajo veliko bolj kakovostno vizualno podporo in vnos slušnih besedil brez motečih
dejavnikov. Že več let se tudi PK za angleščino zaveda, da bi bilo v tej smeri potrebno narediti določene korake, v
kolikor bo slovenski šolski sistem želel ostati enakovredno kakovosten drugim šolskim sistemom. Zato je
pomembno, da učitelji in stroka sproti spremljajo opremljenost šol z IKT in preverjajo zmožnosti učencev za delo z
računalnikom. Na primer, če želimo vrednotiti znanje angleščine na računalniku, je potrebno ugotoviti, ali imajo
učenci ustrezno razvite zmožnosti tipkanja, iskanja informacij na ekranu, spretnosti klikanja itn. Kljub določenim
objektivnim oviram, kot je pomanjkanje finančnih in kadrovskih virov, poskuša PK za angleščino spremljati in
vpeljevati dobre prakse jezikovnega testiranja tudi v preizkuse znanja iz angleščine v slovenskem šolskem sistemu.
V naslednjem šolskem letu želijo članice skupaj s Pedagoško fakulteto v Ljubljani izvesti študijo posnetka stanja o
možnostih vpeljave računalniškega preverjanja znanja iz angleščine.
Že več let PK TJA opozarja, da preverjajo sodobni in kakovostni tujejezikovni preizkusi znanja iz tujih jezikov vse
štiri jezikovne zmožnosti, to je poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. Tega PK za angleščino nikakor ne uspe
izpolniti, saj se je morala tudi v šolskem letu 2015/16 zaradi zakonskih okvirov odpovedati preverjanju govorne
zmožnosti, kar zmanjšuje veljavnost obstoječega preizkusa. Pri interpretaciji rezultatov posameznega učenca,
razreda in/ali celotne preverjane populacije učencev 6. razreda osnovne šole je zato izrednega pomena, da
dosežene točke jasno in nedvoumno predstavimo glede na posamezno jezikovno spretnost, in tako še
posebej izpostavimo dejstvo, da končni rezultat, dosežen na tem preizkusu znanja, ne vsebuje informacije o
dosežkih govorne zmožnosti učencev. Iz raziskav je namreč znano, da so učenci različno uspešni glede na
posamezno jezikovno zmožnost, zato morajo učitelji angleščine učencem in staršem pojasniti, da nacionalni
preizkus preverja le tri od štirih jezikovnih zmožnosti, in v tem smislu tudi nuditi povratne informacije. Ob
interpretaciji rezultatov je torej pomembna še učiteljeva ocena govornega sporočanja učenca v angleščini, ki jo je
potrebno upoštevati na vseh ravneh, od posameznega učenca, prek razreda, šole in nenazadnje celotne države.
Preizkus je obsegal naloge:
− povezovanja,
− izbirnega tipa,
− dopolnjevanja z in brez nabora,
− kratkih odgovorov,
− dopolnjevanja (s slikovno iztočnico, danimi začetnimi črkami in številom črk),
− odprtega tipa (pisanje kratkega vodenega besedila).
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so podrobno opisana v dokumentu Informacija o preizkusu znanja.
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Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.4.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno štev. točk
Povprečno štev. odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

16.857
41
48
23,78
49,55
27,68
0,50
0,95

Število kandidatov je bilo letos večje za 591 kandidatov, število postavk in možne točke ostajajo enake kot že
zadnjih nekaj let. Povprečno število odstotnih točk (49,55) je zelo podobno povprečnemu rezultatu v šolskem letu
2014/15 (51,04).
Tudi v tem šolskem letu ima preizkus visok indeks zanesljivosti (0,95), kar nakazuje, da so vse naloge preverjale isti
konstrukt, to je tujejezikovno jezikovno zmožnost, in lahko tako s precejšnjo verjetnostjo ugotovimo, da je
preizkus glede notranje konsistentnosti veljaven. Je pa seveda potrebno poudariti, da nepreverjanje govorne
zmožnosti znižuje vsebinsko veljavnost.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.4.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri angleščini, 6. razred
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Že od vsega začetka NPZ opažamo, da večjih razlik pri dosežkih iz angleščine med fanti in dekleti ni. To je izredno
pozitivna informacija, saj ni v vseh izobraževalnih sistemih tako, na primer v anglo-saksonskih državah že leta
opažajo, da so razlike v dosežkih pri tujih jezikih med spoloma velike, in ker velja učenje tujih jezikov za nekaj, kar
se učijo dekleta, fantje pa ne, jim teh razlik ne uspe znižati. V slovenskem izobraževalnem prostoru so okoliščine
očitno naklonjene učenju tujih jezikov in razvijanju večjezičnosti, saj so potrebe po znanju tujih jezikov vse večje.
Verjetno pa je tudi komunikacijski pristop k poučevanju in preverjanju znanja tujih jezikov v slovenskem prostoru
tisti, ki ponuja moški populaciji dovolj velik izziv, saj ne temelji na učenju slovničnih pravil in besedišča na pamet,
temveč ponuja kontekstualizirane okoliščine z avtentičnimi, pomensko usmerjenimi nalogami.
Preglednica 4.2.4.1.2: Porazdelitev dosežkov pri angleščini po regijah, 6. razred
Regija

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

Gorenjska regija

49,40

27,41

1.906

35

Goriška regija

47,15

26,33

944

28

Jugovzhodna Slovenija

46,95

28,17

1.198

36

Koroška regija

48,04

27,84

618

21

Notranjsko-kraška regija

45,67

25,99

443

15

Obalno-kraška regija

49,39

27,44

863

27

Osrednjeslovenska regija

52,95

27,66

4.754

105

Podravska regija

50,26

27,72

2.422

85

Pomurska regija

50,44

27,53

564

19

Savinjska regija

46,68

27,44

2.248

59

Spodnjeposavska regija

41,92

27,50

585

22

Zasavska regija

52,74

29,35

312

8

Glede razporeditev dosežkov po regijah opažamo, da sta Osrednjeslovenska in Zasavska regija nad povprečjem,
nekaj regij se nahaja ob povprečju, medtem ko je Spodnjeposavka regija precej pod povprečjem. Morda bo ravno
uvajanje tujih jezikov že v prvo obdobje postopoma zmanjševalo te razlike med učenci, predvsem pa bi bilo
potrebno analizirati vzroke, zakaj prihaja do večjih odstopanj tako v pozitivno kot tudi negativno smer.

Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu
Slika 4.2.4.1.2: Porazdelitev točk pri angleščini, 6. razred
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RUMENO OBMOČJE

V to območje spadajo učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo med polovicama dosežkov
(50 kvantil) in so poleg nalog iz zelenega območja v povprečju uspešno rešili še te naloge in testne postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Učenci so poslušali pripoved o mali čarovnici Katie in njeni prijateljici ter njunih dogodivščinah v šoli. Ob
poslušanju so morali odgovoriti na vprašanja, s tem da so v preglednici označili ustrezno osebo. Naloga je bila
izbirnega tipa z enim možnim odgovorom.
V rumeno območje spada postavka 1. Učenci so iz dela besedila Katie goes to a nice school where most of the
teachers are kind. Unfortunately, Katie’s class teacher Miss Brown isn’t. She is a bad and evil teacher. ugotavljali, kdo je
neprijazen, in v preglednici označili, da se vprašanje nanaša na učiteljico Brown. Učenci, ki so prepoznali besedišče
v slušnem besedilu: bad, evil in isn't kind ter ga povezali z učiteljico Brown in pridevnikom unfriendly v vprašanju,
so testno postavko uspešno rešili.
2. naloga
Pri 2. nalogi slušnega razumevanja so učenci poslušali besedilo o dečku Ramu in njegovi sestrici Aishi, ki živita v
Himalaji. Naloga je temeljila na krajših vnosnih slušnih besedilih, ki so jih učenci povezovali z ustreznimi slikami.
Dve sliki sta bili odveč in sta imeli vlogo distraktorjev.
V to območje spadajo testne postavke 2, 3 in 6.
Učenci so pravilno rešili 2. postavko, če so povezali sliko, ki je prikazovala veselje matere ob ponovnem snidenju s
sinom (Ram's mother is very happy to see her son …). Ob njej sta dva otroka (… he gets to know his little brother …
then there is Aisha, his sister, …). Kot možni odgovor je služila slika A, ki prikazuje odhod nekaterih družinskih članov
od doma.
Testna postavka 3 prikazuje sliko dečka, ki sedi na stolu in skozi okno žalostno opazuje sneženje. Učenci so sliko
povezali z delom besedila, ki govori o tem, kako deček pogreša svojo družino, ker ne more iti domov v času
zimskih počitnic (But the long holidays are during the winter so he can’t get home. He misses his family very much). Ta
slika ni imela distraktorja.
Pri 6. testni postavki so morali učenci povezati sliko, ki prikazuje dečka in deklico ter v daljavi cesto, na kateri je
tovornjak, z delom besedila When they pass through the canyon, there is no more snow so a truck can drive them to
town. It is Aisha’s first time in a truck. Ključna beseda za uspešno reševanje je bila beseda truck.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Naloga bralnega razumevanja je pripovedovala o britanskih navadah in dogodkih, povezanih s hrano. Zahtevala je
kratke odgovore na dana vprašanja, vezana na besedilo. Besedilo je bilo razdeljeno na tri dele, tako da so učenci
lahko poiskali določene informacije.
Pri tej nalogi so se v rumeno območje uvrstile testne postavke 3, 4, 5 in 6.
V 3. postavki so morali učenci odgovoriti na vprašanje How often can you watch the Cheddar cheese sport event?
Predviden odgovor je bil Once a year. To postavko so uspešno rešili tisti učenci, ki so našli informacijo v tem delu
besedila: …You can see it once a year on Coppers Hill.
V 4. postavki je na vprašanje What is the prize if you win the Cheddar cheese race pričakovan odgovor Cheese. Učenci,
ki so našli povezavo med prize if you win in delom besedila the first person to get to the bottom of the hill gets the
cheese, so to postavko uspešno rešili.
V 5. postavki so učenci morali ugotoviti, kdo se lahko udeleži tekmovanja z naslovom Pancake Day race. Predviden
odgovor je bil Only women, ki se je nahajal na začetku te povedi: … There is a special Pancake Day race. Only women
can run in the race.
V 6. postavki so morali učenci odgovarjati na vprašanje Why is it dangerous to eat Christmas pudding?. Tisti, ki so
razumeli opozorilo v zvezi s kovancem v božičnem pudingu, so uspešno rešili to postavko.
C) RABA BESEDIŠČA
1. naloga
1. naloga je preverjala rabo besedišča v sobesedilu. Besedilo se je nanašalo na preživljanje počitnic v poletnem
taboru Camp Green Cove v Severni Karolini. Tip naloge je dopolnjevanje besedila z danim naborom besed. Tri
besede so bile odveč in so imele vlogo distraktorjev.
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Pri tej nalogi spadajo v rumeno območje testne postavke 2, 3 in 6. Besedilo od učencev zahteva pozorno branje in
ob tem sklepanje o pomenu besed iz sobesedila. Vse tri testne postavke so temeljile na razumevanju in rabi
besedišča na ravni A1 (new, night in house) glede Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO).
2. naloga
2. naloga je pripovedovala o otrocih, ki raziskujejo gobe v gozdu. Tip naloge je dopolnjevanje besedila brez
nabora. Učenci so vrzeli dopolnjevali z manjkajočimi besedami, kjer je bila prva črka iskane besede že zapisana.
Vsaka črtica je predstavljala eno manjkajočo črko. V dodatno pomoč pri tej nalogi je bila slika, s katere je bilo
zahtevane testne postavke mogoče prepoznati. Beseda je morala biti pravopisno popolnoma pravilno zapisana.
Pri tej nalogi spada v rumeno območje 2. testna postavka. Učenci so morali zapolniti vrzel glede na sobesedilo
Some mushrooms are big and some are s_ _ _ _. Beseda small spada med pogosto rabljene angleške besede (raven A1).

RDEČE OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo zgornje četrtine dosežkov, so poleg nalog iz rumenega
območja uspešno rešili še te naloge in postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
V rdeče območje so se uvrstile testne postavke 2, 3, 4, 5 in 6.
Testna postavka 2 je zahtevala od učencev odgovor na vprašanje: Who wears the wrong clothes for school?. Če so
prepoznali ta del besedila (… you mustn't wear such a skirt and jumper at school …) in prepoznali, na koga se
zaimek you nanaša, so pravilno rešili to testno postavko. Prav tako je bilo ključno, da so učenci povezali wear
wrong clothes z mustn't wear such a skirt and jumper.
Testna postavka 3 je vključevala vprašanje Who sends the girls to the school office?. Učenci so odgovor lahko slišali v
tem delu besedila: »What utter clap-trap!« exclaims Miss Brown. »Don't talk nonsense about magic and witches. You
will go and see the headteacher right now! Both of YOU!« Ključno besedišče je bilo … exclaims Miss Brown … see the
headteacher. Prepoznati so morali tudi povezavo med besedama the school office in headteacher.
Če so učenci povezali izhodiščno besedilo … »Can't you turn her into a frog or something?« asks Mary … z
vprašanjem, ki ga je zajemala testna postavka Who wants to change somebody into an animal?, so pravilno rešili 4.
testno postavko.
Pri testni postavki 5 so bili uspešni tisti učenci, ki so razumeli ta slušni del besedila: ...the headteacher calls Katie and
Mary into her study. But she isn't too angry because she knows all about Katie … in ga povezali z vprašanjem Who
understands students who are different?.
Testna postavka 6 je vključevala vprašanje Who sends a present to a teacher?, na katerega so morali učenci najti
odgovor v tem delu besedila: … and on Valentine's Day Mr Smith sends Miss Brown roses and chocolates. Verjetno so
imeli učenci težave s povezovanjem nadpomenke present s podpomenkama roses and chocolates.
2. naloga
V to območje so se uvrstile testne postavke 1, 4 in 5.
Testna postavka 1 je temeljila na sliki A, ki prikazuje odhod dečka Rama in njegove sestre v šolo. Oba nosita bel šal.
Na poti ju vodi oče. Opis slike so učenci slišali v slušnem besedilu 5, ključni deli besedila za uspešno razumevanje
vključujejo … the day Ram and Aisha leave the village … a white scarf …. They go on foot … their father leads them.
Če so učenci povezali vnosno besedilo … he walks over the mountains with his father … s sliko F, ki prikazuje
odraslega in otroka hoditi ob vznožju gore, so uspešno rešili postavko 4. Eden od distraktorjev je slika H, ki
preverja, ali učenci razumejo, da sta omenjena samo oče in sin, ne pa tudi žival.
Pri testni postavki 5 so bili uspešni učenci, ki so povezali sliko moških (slika G), ki hodijo po zaledeneli reki s
palicami, z delom slušnega besedila: … Ram's father and his men walk on the frozen river … with sticks … Slika D je v
tem primeru služila kot distraktor, saj je v delu besedila omenjeno … the frozen river … almost falls into the river.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
V rdeče območje sta se uvrstili postavki 1 in 2.
1. testna postavka je od učenca zahtevala, da je razumel vprašanje What do the British have with baked beans? in
vnosni del besedila … you must warm them in a pan and eat them on toast … Učenci, ki niso uspešno rešili te
postavke, so verjetno imeli težave s povezovanjem zaimka them in baked beans.
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Pri 2. testni postavki so morali poiskati odgovor na vprašanje Where do the British put chips if they want to eat
outside?. Učenci, ki niso uspešno rešili postavke, so bili premalo natančni pri razumevanju vprašanja in so morda
napačno odgovorili on the street namesto in a special box.
2. naloga
Naloga temelji na kratkem opisu dečka Arturja, ki ima rad živali. Učenci so besedilo dopolnili s povedmi iz
preglednice, ki so smiselno dopolnjevale besedilo. Dve povedi sta bili odveč in sta služili kot distraktorja.
V rdeče območje so se uvrstile postavke 2, 3, 4 in 5. Učenci, ki so uspešno rešili te postavke, imajo že razvito
zmožnost smiselnega poteka pripovednega besedila. Prav tako so bili verjetno uspešnejši tisti učenci, ki so boljši
bralci in že zmorejo prebrati malo daljše besedilo.
C) RABA BESEDIŠČA
1. naloga
V rdeče območje so se uvrstile 4., 5. in 7. postavka.
V povedi They _________ to the camp, and always will. je manjkala beseda belong, ki je bila podana v naboru.
Učenci so jo morali prepoznati in jo pravilno vstaviti v ustrezno vrzel. Prepoznati so morali pomen besede in njeno
slovnično vlogo (glagol).
5. testna postavka je zahtevala razumevanje podanega sobesedila … but you also have to make a ____________
which activities you do every day in besede plan. V vrzel so morali vstaviti samostalnik. Izbirali so še med house,
morning in night, ki pa so popolnoma nesmiselne v danem sobesedilu.
V vrzel številka 7 spada beseda sad, ki je na ravni A1. Učenci so morali povezati sad in feel. V pomoč jim je bilo
razumevanje sobesedila: … miss their parents and friends.
2. naloga
V rdeče območje spadata testni postavki 5 in 6, ki sta preverjali pomen besed pencil in boy v sobesedilu, obe na
ravni A1. Predvidevamo, da imajo učenci premalo razvito strategijo, ki omogoča ugibanje manjkajočih besed iz
sobesedila.

MODRO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo zgornjo desetino dosežkov, so poleg nalog iz rumenega in
rdečega območja v povprečju uspešno rešili še te naloge/postavke:
B) BRALNO RAZUMEVANJE
2. naloga
V modro območje spadata 1. in 6. testna postavka.
Pri 1. testni postavki so učenci morali izbrati pravilen manjkajoči del besedila (poved D). Predvidevamo, da imajo
težave s povezovanjem samostalnikov (Arturo, worms) in ustreznih osebnih zaimkov (he, them) v sobesedilu.
Podobne težave ugotavljamo pri postavki 6, kjer so morali povezati the cat and the dogs z they.
C) BESEDIŠČE
1. naloga
V modro območje spadata postavki 1 in 8.
Poved They __________ and laugh happily when they see old friends. so morali učenci dopolniti z manjkajočo
besedo shout. Preostali glagoli v naboru so belong, catch, plan in share, ki pa so v tej vrzeli popolnoma neustrezni.
8. testna postavka je od učencev zahtevala prepoznavanje in rabo besede share v sobesedilu: The campers
_________ good and bad times. Ostali ponujeni glagoli v naboru se smiselno ne povezujejo s stalno besedno
zvezo good and bad times.
2. naloga
V modro območje so se uvrstile 1. 3. in 4. postavka.
Predvideni rešitvi za postavki 1 in 3 (children in need) sta na ravni A1. Učenci, ki niso upoštevali navodila, da je za
uspešno reševanje potrebno uporabiti informacije s slike, so bili verjetno manj uspešni. Dodatna težava je verjetno
zahtevan pravilni zapis besed. Podobno velja tudi za testno postavko 4. Poved Mushrooms __________
everywhere, some even on trees. je bilo potrebno dopolniti z besedo grow. Beseda je na ravni A2, kar je verjetno
dodatno otežilo uspešno reševanje.
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D) PISNO SPOROČANJE
Pri pisni nalogi so morali učenci za angleško glasilo opisati odraslo osebo, ki jim je še posebej pri srcu. Pri prvi
iztočnici so morali opisati odraslo osebo (starost, družina in zunanjost). Pri drugi iztočnici so morali opisati, kaj ta
odrasla oseba počne čez dan. Za razvito tretjo iztočnico so morali navesti, kaj učenca povezuje s to odraslo osebo
oziroma v čem se razlikujeta.
V modro območje so se presenetljivo uvrstili vsi kriteriji (vsebina, besedišče in pravopis in slovnica). Izbrana tema
je del učnega načrta (opis osebe, opis vsakdanjika) in se pojavlja v vseh učbenikih, zato še posebej preseneča tako
nizek rezultat pri kriteriju vsebina.
SKLEP
Dosežki učencev pri nalogah slušnega razumevanja so, glede na preostali dve jezikovni spretnosti (branje in
pisanje) in jezikovno znanje (raba besedišča v sobesedilu), pokazali, da so učenci še vedno najuspešnejši pri slušni
spretnosti, kar je v skladu s teorijo učenja tujih jezikov, da se slednja razvije najprej. Nobena od testnih postavk se
ni uvrstila v modro območje. Še vedno pa se kažejo težave pri tistih testnih postavkah, kjer morajo učenci zelo
natančno poslušati (poslušanje za prepoznavanje podrobnosti) oziroma ločevati med več osebami. Težave imajo
tudi takrat, ko morajo ob poslušanju besedila poiskati ustrezno sliko in pri tem izločiti distraktorje.
V letošnjem preizkusu ugotavljamo napredek pri reševanju naloge kratkih odgovorov, kjer smo celotno besedilo
razdelili na tri dele, kar je verjetno olajšalo iskanje ustreznega odgovora na zastavljeno vprašanje. Še vedno pa
velja, da branje malo daljših besedil povzroča učencem težave, še posebej takrat, ko morajo sklepati iz sobesedila,
natančno brati in izluščiti glavne misli. Naloga dopolnjevanja besedila s povedmi je bila zato težka za večino
učencev.
Dosežki pri testnih postavkah, ki so preverjale znanje in rabo besedišča v sobesedilu, kažejo, da učenci nimajo
težav s prepoznavanjem in priklicem posameznih besed zunaj sobesedila. Ko pa je treba besede uporabiti v
sobesedilu, jih ne znajo uporabiti. Iz tega lahko sklepamo, da veliko učencev še ni napredovalo iz besedne na
besedilno raven. Druga naloga preverjanja besedišča je poleg priklica in rabe besed v sobesedilu zahtevala še
pravilen zapis posameznih besed.
Pri pisni zmožnosti so se zopet vsi trije kriteriji (vsebina, besedišče in pravopis ter slovnica) uvrstili v modro
območje. Zaradi dejstva, da se izbrana tema (opis osebe in njenega vsakdanjika) po učnem načrtu obravnava že
zelo zgodaj in se kot takšna pojavlja v vseh učbenikih, preseneča tako nizek rezultat, še posebej pri kriteriju
vsebine.
Na podlagi dosežkov lahko sklepamo, da je populacija šestošolcev bimodalno porazdeljena, kar pomeni, da
imamo skupino učencev, ki še zdaleč ne dosega zastavljenih ciljev, in na drugi strani skupino, ki presega standarde
učnega načrta. Možnih vzrokov je prav gotovo veliko, med najpomembnejše pa štejemo, da se komunikacijski
pristop poučevanja tujih jezikov nedosledno udejanja v pedagoškem procesu. Tudi Učni načrt za angleščino (2011)
posebej poudarja, da izolirano učenje besed ne vodi k doseganju sporazumevalne zmožnosti v tujem jeziku,
vsekakor pa ne k tekoči in samodejni rabi, ki je končni cilj učenja tujega jezika.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.4.1.3: Specifikacijska tabela, angleščina, 6. razred
Del

A

Jezikovna
Naloga zmožnost

1

Slušno
razumevanje

Naslov

Katie the witch

Tip naloge

izbirni tip z enim umetnostna besedila:
pravilnim
pripovedi, zgodbe,
odgovorom
fotozgodbe, pravljice,
legende, basni, šale,
anekdote

A

2

Slušno
razumevanje

Going to School povezovanje,
in the Himalaya urejanje in
Mountains
razvrščanje

B

1

Bralno
razumevanje

British Food

B

2

Bralno
razumevanje

Writing Contest

Vrsta besedila

kratki zaprti
odgovori

dopolnjevanje z
naborom

Tema

Standard – učenec:

šola,
izobraževanje,
poklici, storitve;
domišljijski svet

− razume podatke in
podrobnosti v besedilu;
− ugotovi razpoloženje
govorcev;

umetnostna besedila:
pripovedi, zgodbe,
fotozgodbe, pravljice,
legende, basni, šale,
anekdote

država, kraj,
prebivalci,
potovanja,
promet

− izlušči glavno misel in
glavne poudarke besedila;
− razume podatke in
podrobnosti v besedilu;

članki, sestavki,
prispevki, poročila,
zapiski, povzetki

vsakdanje življenje − razume podatke in
(hrana, pijača,
podrobnosti v besedilu;
oblačila,
− razume nekatera osnovna
nakupovanje,
notranja razmerja v
rutine);
besedilu (npr. med
prazniki, navade in osebami, dogodki itd.);
običaji
− razume pomen besed in
besednih zvez iz sobesedila;

umetnostna besedila:
pripovedi, zgodbe,
fotozgodbe, pravljice,
legende, basni, šale,
anekdote

narava (živali,
− razume podatke in
rastline, letni časi,
podrobnosti v besedilu;
vreme, ekologija); − razume nekatera osnovna
družina, dom,
notranja razmerja v
hišni ljubljenčki,
besedilu (npr. med
prijatelji, vzorniki,
osebami, dogodki itd.);
težave, odnosi
− prepozna nekatere
okoliščine v besedilu (npr.
osnovni sporočilni namen);
− razume pomen besed in
besednih zvez iz sobesedila.

Postavka

Število
točk Območje

IT

ID

1
2

1
1

rumeno
rdeče

0,68
0,62

0,54
0,56

3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

rdeče
rdeče
rdeče
rdeče
rdeče
rumeno
rumeno
rdeče
rdeče
rumeno
rdeče
rdeče
rumeno

0,54
0,49
0,42
0,55
0,43
0,75
0,67
0,57
0,52
0,73
0,50
0,47
0,58

0,58
0,55
0,52
0,52
0,59
0,48
0,59
0,61
0,54
0,38
0,57
0,58
0,69

4
5
6
1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1

rumeno
rumeno
rumeno
modro
rdeče
rdeče
rdeče
rdeče
modro

0,57
0,72
0,64
0,26
0,48
0,45
0,44
0,48
0,34

0,72
0,55
0,64
0,42
0,64
0,63
0,51
0,54
0,52

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

187

Del

Naloga Jezikovna
zmožnost

C

1

C

2

D
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Besedišče

Naslov

Camp Green
Cove

Tip naloge

dopolnjevanje z
naborom

Besedišče

Mushroom
Safari

dopolnjevanje
brez nabora

Pisno
sporočanje

A special person krajši pisni
in my life
sestavek

Vrsta besedila

članki, sestavki,
prispevki, poročila,
zapiski, povzetki

članki, sestavki,
prispevki, poročila,
zapiski, povzetki

članki, sestavki,
prispevki, poročila,
zapiski, povzetki

Tema

narava (živali,
rastline,
letni časi, vreme,
ekologija);
prosti čas
(umetnost,
zabava, branje,
glasba, film, šport,
interesne
dejavnosti,
počitnice)
narava (živali,
rastline, letni časi,
vreme, ekologija)

družina, dom,
hišni ljubljenčki,
prijatelji, vzorniki,
težave, odnosi
videz, telo, značaj,
čustva, izkušnje,
želje, načrti
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Standard – učenec:

Postavka

Število Območje
točk

IT

ID

− razume pomen besed in
besednih zvez iz
sobesedila;
− uporablja besedišče z
ustreznih tematskih
področij;

1
2
3

1
1
1

modro
rumeno
rumeno

0,25
0,60
0,63

0,54
0,54
0,60

4
5
6
7
8

1
1
1
1
1

rdeče
rdeče
rumeno
rdeče
modro

0,40
0,51
0,62
0,55
0,39

0,68
0,62
0,61
0,69
0,55

− razume pomen besed in
besednih zvez iz
sobesedila;
− uporablja besedišče z
ustreznih tematskih
področij;
− ustrezno zapisuje znane
besede;
− piše besedilo z vodeno
nalogo (izhodišče:
besedilo, slike, ključne
besede, podatki, tabele);
− piše enostavčne in
večstavčne povedi;
− piše o konkretnih temah;
− uporablja končna ločila in
veliko začetnico;
− uporablja preproste
slovnične strukture;
− uporablja preprosta in
pogosta vezniška sredstva
in druga osnovna
sredstva medpovednega
povezovanja;
− uporablja besedišče z
ustreznih tematskih
področjih;
− ustrezno zapisuje znane
besede.

1
2
2
4
5
6

1
1
1
1
1
1

modro
rumeno
modro
modro
rdeče
rdeče

0,40
0,64
0,36
0,32
0,55
0,38

0,44
0,63
0,62
0,68
0,59
0,65

Vsebina
Besed. in
pravopis
Slovnica

4
3

modro
modro

0,45
0,45

0,65
0,69

3

modro

0,39

0,74

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Tudi v tem šolskem letu 2015/16 je preizkus znanja iz angleščine za 6. razred preverjal tri jezikovne zmožnosti:
slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisno sporočanje in tujezikovno znanje, to je rabo besedišča v
sobesedilu. Rezultati kažejo, da so učenci dosegli najvišje rezultate pri preverjanju slušne zmožnosti (IT = 0,58),
nato sledi bralno razumevanje (IT = 49,42), raba besedišča (IT = 46,77) in kot najtežji del preizkusa pisno
sporočanje (IT = 43). Tudi v predhodnem šolskem letu sta bila na zadnjih mestih raba jezika in pisno sporočanje, le
v obratnem vrstnem redu. Rezultat je v skladu s pričakovanji, saj učenci na zgodnji stopnji najprej razvijejo
zmožnost poslušanja (tako se učijo tudi prvega jezika), sledi govorna zmožnost, ki je sicer nismo preverjali, nato pa
se učenci postopoma opismenjujejo, in sicer najprej pri branju, nato še pri pisanju. Pri angleščini kot tujem jeziku
ne gre toliko za vzporedno opismenjevanje, saj se branje običajno razvije precej prej kot pisanje, predvsem zaradi
angleščine kot globokega jezika, kjer je ujemanje med glasovi in črkami v primerjavi s slovenščino precej
nepredvidljivo in je zato tvorjenje pisnih besedil izredno kompleksen proces. Rezultat pri pisni zmožnosti je
podpovprečen, kar kaže na to, da je potrebno to zmožnost postopoma in procesno razvijati v obliki čim bolj
avtentičnih nalog in z ustrezno povratno informacijo.
Pri vseh jezikovnih zmožnostih (poslušanju, branju in pisanju) kot tudi pri rabi besedišča znašajo indeksi
diskriminativnosti od 0,38 do 0,74, kar je izredno pozitiven rezultat in pomeni, da so naloge dobro ločevale med
bolj in manj zmožnimi učenci, da so torej učenci dejansko lahko pokazali svoje znanje angleščine.
Pri slušnem razumevanju se je kot najbolj zahtevna testna postavka pokazala 5. postavka (IT = 0,42), ki je preverjala
učenčevo razumevanje daljšega dela izhodiščnega besedila: And then the headteacher calls Katie and Mary into her
study. But she isn’t too angry, because she knows all about Katie. »I know,« she says to Katie, »that you can do all sorts of
magic spells, but it’s best not to mention it to anybody, OK?« Potrebno je bilo tudi sklepati iz sobesedila, kar povzroča
učencem še veliko težav, še posebej če niso vajeni poslušati malo daljših besedil, kot so na primer pravljice,
izštevanke, pesmi, kratke zgodbe itn. Učbeniki vsebujejo na žalost še vedno zelo umetne kratke dialoge, ki niso v
pomoč pri razvijanju slušnih zmožnosti v tujem jeziku. IT znašajo od 0,42 do 0,75, povprečno število odstotnih točk
1. naloge slušnega razumevanja znaša 55, 2. pa 61,16. 1. naloga je bila verjetno težja zato, ker so morali učenci zelo
natančno poslušati in ugotoviti, za koga velja določena trditev. Na voljo je bilo pet oseb, kar je na eni strani
zmanjšalo možnost uganjevanja, na drugi pa otežilo reševanje naloge. Kot najlažja testna postavka se je izkazala
postavka A.2.B pri 2. testni nalogi, kjer so morali učenci povezati posamezne slušne vnose z ustreznimi slikami.
Tako so pri tej postavki kot četrto besedilo po vrsti slišali: It takes two weeks to reach the village. Ram’s mother is very
happy to see her son. For ten days the family and their neighbours celebrate. In the evenings, they listen to Ram talking
about his school. He gets to know his new little brother who is two years old. Then there is Aisha, his sister, who was five
years old when he left. Now she is eight. Kar 75 % učencev je slišano besedilo pravilno povezalo s sliko B, ki prikazuje
mati, ki se razveseli svojega sina, ob njej pa sta še dva otroka.
Najzahtevnejša testna postavka pri preverjanju bralnega razumevanja se je tokrat izkazala 1. testna postavka pri 2.
nalogi, kjer znaša IT 0,26. Pri tej testni nalogi so morali učenci ugotoviti, katera poved manjka v določeni vrzeli v
besedilu: Arturo doesn’t answer. He is on his knees, picking up worms from the sidewalk. (1) ___. “There you go guys.
You’ll be safer here”, says Arturo. Vrzel je bila sredi odstavka in je bilo zato pomembno, da so učenci razumeli
besedilo pred in za vrzeljo. Odgovor je vseboval naslednjo poved: Janette watches as he puts them in the grass.
Nasploh so učenci bolje reševali 1. nalogo bralnega razumevanja (kratki odgovori), kjer je povprečno število
odstotnih točk 58, pri 2. nalogi pa 40,83, kar kaže tudi na to, da učenci niso vajeni nalog, ki zahtevajo podrobno
branje, še posebej pa sklepanje iz sobesedila in ugotavljanje na primer, na koga ali kaj se nanaša določeni osebni
zaimek, kako se povedi povezujejo med seboj itd. Najbolje so učenci rešili 5. testno postavko pri 1. nalogi, kjer je
bilo vprašanje precej podobno izhodiščnemu besedilu in so zato morda laže identificirali odgovor.
Pri preverjanju rabe besedišča so učenci dosegli najnižji rezultat pri 1. nalogi, pri 1. testni postavki, kjer je IT znašal
0,25. They spend some time in the mountains. Experienced campers jump out of cars with their old suitcases. They (1)
___ and laugh happily when they see old friends. Iz nabora besed so morali izbrati besedo shout, ki pomeni, biti
glasen oziroma vpiti. Glede na rezultate večina učencev ni poznala glagola shout, ali pa ga ni znala povezati s
sobesedilom. Na žalost ne vemo, kateri glagoli so v dotični vrzeli delovali kot distraktorji. Kot najlažja testna
postavka se je izkazala 2. postavka pri 2. nalogi (IT = 0,64), kjer so morali učenci dopolniti vrzel z dano prvo črko:
You see mushrooms in spring and summer but autumn is the best time of the year for finding them. Some mushrooms
are big and some are really (2) s ___ ___ ___ ___. Pri tej postavki so bile sprejemljive tudi druge rešitve kot na primer
slimy in spicy.
Kot najtežja testna postavka se je pri pisnem sporočanju tudi v tem šolskem letu uvrstil kriterij slovnice (IT = 0,39),
čeprav imata tudi kriterija vsebine (IT = 0,45), in besedišča/pravopisa (IT = 0,45) nizek rezultat. IT je za kriterij vsebine
popolnoma enak, kot je bil v šolskem letu 2014/15. Tako kot smo zapisali že lani, je glede na teorije učenja in
preverjanja tujejezikovnega znanja sicer pričakovano, da se pisna zmožnost razvije najkasneje, vendar pa
preseneča dejstvo, da kriterij vsebine ostaja tako nizek. Izbrana tema je bila tudi tokrat del učnega načrta za

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

189

angleščino za osnovno šolo in se nenehno pojavlja v vseh učbenikih (opis osebe), zato preseneča tako nizek
rezultat pri kriteriju vsebine in besedišča. Pisna zmožnost je namreč tvorbna zmožnost in je brez procesnega
poučevanja in nato utrjevanja (več sestavkov preko šolskega leta), ki ji sledi ustrezna povratna informacija, nikakor
ne moremo razviti.
Sklepne ugotovitve
Povprečno število relativnih točk (49,55), torej skoraj 50, je sicer višje kot pred dvema letoma in za dober
odstotek nižje kot lansko šolsko leto (2014/15). IT se gibljejo od 0,25 do 0,75, precej podobno kot lani (od 0,18
do 0,80), ID od 0,38 do 0,74, zopet v tesni korelaciji z lanskim letom (2014/15: 0,37 do 0,75). Glede na visoke
vrednosti ID je preizkus zelo dobro ločeval med učenci, ki imajo več znanja in bolj razvite posamezne
jezikovne zmožnosti, in tistimi, ki imajo primanjkljaje na področju znanja (raba jezika) in jezikovnih zmožnosti
(branje, poslušanje, pisanje).
Dosežki učencev tudi to leto kažejo, da so učenci 6. razreda najbolje usvojili slušno razumevanje, vendar pa je
precej učencev, ki dosegajo izredno nizke rezultate tudi pri tej zmožnosti, ki bi naj bila precej dobro razvita.
Kot že nekaj let se tudi pri tem preizkusu kažejo težave pri tistih testnih postavkah, kjer so morali učenci
poslušati daljši del besedila in sklepati iz sobesedila in kjer odgovora ni bilo mogoče prepoznati s
povezovanjem istih oziroma podobnih besed. Ponovno želimo zapisati, da če so učenci vajeni zgolj
poslušanja popolnoma prilagojenih slušnih posnetkov v izbranih učbenikih, ki so zelo kratki in ne vsebujejo
avtentičnih, starostni stopnji prilagojenih slušnih besedil, ki jih predvideva učni načrt, ne razvijejo strategij, ki
omogočajo sklepanje in povzemanje vsebine slušnega besedila. Zato je nujno potrebno, da učitelji
angleščine čim več uporabljajo tuji jezik med učnimi urami, saj je to pomemben vnos slušnega besedila, da
čim manj prevajajo, kar so povedali, temveč z gestikulacijo, gibi, slikovno podporo itn. pomagajo učencem
pri razumevanju. Avtentičnih besedil je na spletu precej, naj omenimo nekaj primerov: LearnEnglishKids
(http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/listen-and-watch), animated stories for children (http://www.
angles365.com/classroom/stories2/mouse.swf), ABC kids (http://www.abc.net.au/abcforkids/), ESL tests for
primary kids (http://www.eslforprimarykids.com/), Storynory (http://www.storynory.com/), ESL Kids Games
Listening and Vocabulary Exercises (http://www.eslkidslab.com/listening/) itn. Priporočamo tudi, da učitelj
predstavi slikanice in kratke zgodbe za otroke in pri tem uporabiti priloženo zgoščenko ali pa slušne
posnetke, ki so za določene knjige dosegljivi na spletu (npr. Puffin books na http://www.puffin.co.uk/listen/),
precej jih je mogoče najti tudi na youtubeu. Pomembno je tudi poudariti, da slušni vnos, ki ga ne spremljajo
ciljno naravnane aktivnosti, ne bo pri vseh učencih sprožil procesa učenja tujega jezika, zato naj gledanje
oziroma poslušanje določenega posnetka ne bo samemu sebi namen.
Že več let opažamo, da imajo učenci precejšnje težave pri branju malo daljših besedil, kar se je posebej
pokazalo pri 2. nalogi (IT = 0,41).Tako kot pri slušnem razumevanju imajo učenci težave še posebej takrat, ko
morajo sklepati iz sobesedila, natančno brati ali izluščiti glavne misli. Učni načrt predvideva branje besedil iz
različnih virov, ki vsebujejo različne teme. Prav tako naj bi bili izpostavljeni intenzivnemu in ekstenzivnemu
branju. Če učitelj sledi zgolj učbeniku, ki običajno vsebuje (zelo) kratka besedila, ki dostikrat ne vključujejo
različnih vrst besedil in nalog ter posameznih manj pogostih besed, potem učenci težko razvijajo bralne
strategije. Priporočamo, da z učenci čim več prebiramo različne zgodbe, pravljice in druga umetnostna in
neumetnostna besedila, da je v razredu urejen bralni kotiček, ki učence nenehno vabi k listanju in prebiranju
knjig. Ob branju je pomembno razvijanje bralnih tehnik, kot sta preletavanje (ang. skimming) in
preskakovanje (ang. scanning). Zelo učinkovit pristop razvijanja bralnih strategij učencev v angleščini, ki pa so
prenosljive tudi na slovenščino, je tako imenovani guided reading pristop ali vodeno branje, ki je v
anglosaksonskem izobraževalnem kontekstu izredno dobro podprto s študijami in gradivi ter vodniki za
učitelje. Priporočamo nekaj spletnih strani za učitelje: http://www.scholastic.com/teachers/article/ 4-tipsguided-reading-success, http://www.readingrockets.org/strategies. Zelo uporabna je tudi spletna stran
neprofitne organizacije The Extensive Reading Foundation: http://erfoundation.org/wordpress/.
Rezultati, ki so jih učenci dosegli pri testnih postavkah, ki so preverjale rabo besedišča, kažejo, da ima večina
učencev težave s prepoznavanjem in ustrezno rabo posameznih besed v sobesedilu, še bolj pa s pravilnim
zapisom. Če bi nalogi zahtevali zgolj povezovanje posameznih besed s slikami oziroma prevode iz angleščine
v slovenščino in obrnjeno, bi verjetno učenci dosegli bistveno višje rezultate. Vendar pa to ne pomeni, da bi s
takšnimi nalogami lahko trdili, da znajo učenci uporabiti besede v sobesedilu, saj gre zgolj za prepoznavanje.
To pa vsekakor ni v skladu s komunikacijskim pristopom poučevanja tujih jezikov, ki temelji na
sporazumevanju, torej rabi jezika v sobesedilu. Zato je tudi v razredu zelo pomembno, da učitelj čim prej
preide od prepoznavanja k rabi.
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Pri pisni zmožnosti so IT precej nizki, hkrati pa so ID izredno visoki, kar kaže na to, da so vsi trije kriteriji, ki so
zajeti v ocenjevalno lestvico, odlično ločevali med učenci, ki so pisno zmožnost ustrezno razvili, in tistimi, ki
so morda šele na stopnji opismenjevanja v angleščini. Tudi tokrat skrbi dejstvo, da je izbrana tema del
učnega načrta in se kot takšna pojavlja v vseh učbenikih, zato preseneča tako nizek rezultat. PK TJA
priporoča, da se učenci postopoma opismenjujejo, da resnično vstopajo v svet pisanja od zapisa posameznih
besed, preko oblikovanja stavkov in povedi, pa do oblikovanja enostavnih odstavkov in šele nato do kratkih
povezanih besedil. Razvijanje pisanja je dolgotrajen proces in ga je potrebno nenehno vaditi, utrjevati ter
učencem dajati učinkovito povratno informacijo. Raziskave kažejo, da vodi le večkratno pisanje oziroma
izboljševanje istega besedila (od prvega osnutka do končnega besedila) k resničnemu izboljšanju pisne
zmožnosti, torej k procesu učenja.
Na podlagi dosežkov pri angleščini lahko zaključimo, da sta v slovenski populaciji šestošolcev dve
podpopulaciji. Ena, ki je že precej dobro opismenjena, razume malo daljša bralna in slušna besedila ter ji opis
odrasle osebe ne predstavlja večjih težav. Besedišče in slovnico zna ne samo pravilno prepoznati, temveč
tudi rabiti v sobesedilu. Na drugi strani pa je precej velika množica učencev, ki jim najverjetneje že
dekodiranje pisnih besedil predstavlja velike težave, kaj šele razumevanje glavnih misli besedil in iskanje
posameznih informacij v besedilu. Ti učenci se verjetno ob nalogah v učbeniku, če so le-te zasnovane po
določenem vzorcu, ki mu lahko učenci sledijo, in z ustrezno podporo učitelja počutijo varne in so zmožni
takšne naloge tudi rešiti. Zato je izredno pomembno, da učenci znajo odlično dekodirati, da razvijejo slušno
podobo posameznih besed in da jih počasi, toda vztrajno navajamo na večjo jezikovno samostojnost in
jezikovno nepredvidljivost. Le učenci, ki se v spodbudnem učnem okolju naučijo sklepati, po potrebi
uganjevati iz sobesedila, ki imajo na voljo veliko tujejezikovnega vnosa, bodo pogumni uporabniki tujega
jezika tudi zunaj šole.
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Poslušaj zgodbo o mali čarovnici Katie. Za vsako od izjav (1–6) v razpredelnici
označi, za koga velja. Vsaka trditev velja le za eno osebo. Oglej si primer 0, ki je
že rešen.
KATIE THE WITCH

Who
0.

has parents who can
do magic spells?

1.

is very unfriendly?

2.

wears the wrong clothes
for school?

3.

sends the girls to the
school office?

4.

wants to change
somebody into an
animal?

5.

understands students
who are different?

6.

sends a present to a
teacher?

Katie

Mary

Miss
Brown

Mr.
Smith

Headteacher



(6 točk)
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2. naloga
Poslušaj besedilo o dečku Ramu in njegovi sestrici Aishi, ki živita v Himalaji.
Izberi sliko, ki najbolj ustreza vsebini posameznega dela besedila (1–6).
Ustrezno številko vpiši v kvadratek. Dve sliki sta odveč. Oglej si primer 0, ki je
že rešen.
GOING TO SCHOOL IN THE HIMALAYA MOUNTAINS
A

D

B

C

E

F

0

G

H

I

(6 točk)
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Preberi besedilo o britanskih navadah in dogodkih, povezanih s hrano, in na
kratko odgovori na vprašanja. Glej primer 0, ki je že rešen.
BRITISH FOOD
Perhaps you know about some of the food that British
people eat, but do you know about their strange food
habits?
People from different parts of the UK and from different
classes call their meals by different names. They call the
midday meal, lunch or dinner and the evening meal,
dinner, supper or tea. Tea is also sandwiches, cakes and
tea (the drink) at four o’clock.
What do the British eat when they want something quick
and easy? Baked beans, of course! You must warm them
in a pan and eat them on toast. You can also go to a fish
and chips shop. Many people eat their chips on the street
so they get the dish in a special box. They eat chips with lots of salt and vinegar.
0. How many names does the evening meal have in Britain?
Three.
1. What do the British have with baked beans?
___________________________________________

2. Where do the British put chips if they want to eat it outside?
___________________________________________
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Cheddar cheese is so popular in Britain that people run after it down a hill! This is a
very strange English sport. You can see it once a year on Coopers Hill. There are
four races, three for men and one for women. At the start of the race someone drops
a big, round cheese down a very, very steep hill. About 15 racers run and jump after
it. The first person to get to the bottom of the hill gets the cheese.
3. How often can you watch the Cheddar cheese sport event?
___________________________________________

4. What is the prize if you win the Cheddar cheese race?
___________________________________________

There is another strange race that the British have. There is a special Pancake Day
race. Only women can run in the race. They must run with a pancake in a frying pan
and throw it in the air three times. After the race, many English families eat pancakes
with lemon juice and sugar.
Be careful if you have Christmas dinner with a British family – some of their
Christmas customs are risky! Be very careful! Eat the Christmas pudding slowly if you
don’t want to eat a coin! When they are making their delicious dessert, British people
put a coin in the mixture. The person who finds the coin in their pudding will be rich
and happy.
5. Who can take part in a Pancake Day race?
___________________________________________

6. Why is it dangerous to eat Christmas pudding?
Because ___________________________________
(Prirejeno po: Crown, marec 2003.)

(6 točk)
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2. naloga
Preberi besedilo o dečku Arturu, ki ima rad živali. Dopolni besedilo tako, da na
vsako črto v besedilu vpišeš črko povedi iz razpredelnice (A–I), ki ga smiselno
dopolnjuje. Dve povedi sta odveč. Oglej si primer 0, ki je že rešen.
THE WRITING CONTEST

“I know I'll win the Be Kind to Animals Week Writing
Contest,” Janette says to Arturo. “No one has more
pets than I do!”
Arturo nods. That is true. Everywhere you look at
Janette's house – indoors and out – there are
animals. (0) A .
“But what about you, Arturo? You don't have a pet. What will you write about?”
Janette asks.
Arturo doesn’t answer. He is on his knees, picking up worms from the sidewalk.
(1) ___. “There you go guys. You’ll be safer here”, says Arturo.
Walking along, the kids see a turtle on the side of the road. “This is perfect!”
says Janette. “Bring her home with you.” (2) ___.
Arturo replies. “No, this animal belongs in the wild.”
“Don't you want a pet?” Janette asks.
“Of course I want a pet. (3) ___. But my mom's flat is small.” Arturo answers.
They reach Janette's home and go inside. “Why don't we walk your dogs first?”
Arturo asks.
“No, I'll just let them out. They'll be fine,” says Janette, opening the
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door. (4) ___. Along with them, a cat gets out through the open door.
Arturo hears a loud sound and looks out of the window. A car almost hits one of
the dogs. The birds fly into the sky as the cat runs toward the bush.
Janette looks in the corner of the room and shouts, “Yuck! Look at the spider.
(5) ___. Do something, Arturo!”
Arturo covers the spider with a cup and goes outside. Carefully, he lets the
spider free. Then he picks up the cat and whistles for the dogs. (6) ___. Back in
the house, Arturo watches the birds through the window. The dogs bark, the cat
meows and Arturo smiles. “Now I know what to write about for the contest.”
(Prirejeno po: Pleasebekind.com. Pridobljeno: 21. 10. 2011.)

A

There are dogs, cats, birds, hamsters and rabbits.

B

That creature is scary.

C

I have got a pet worm.

D

Janette watches as he puts them in the grass.

E

They all go back indoors.

F

They run outdoors.

G

“She can be your pet!”

H

“What a wonderful insect.”

I

And one day I will have one.
(6 točk)
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C) BESEDIŠČE
1. naloga
Dopolni besedilo z manjkajočimi besedami iz okvirčka. Črke izbranih besed
vpiši v razpredelnico. Tri besede so odveč. Glej primer 0, ki je že rešen.
CAMP GREEN COVE

A

belong

B

catch

C

country

D

happy

E

house

F

morning

G

new

H

night

I

plan

J

sad

K

shout

L

share

It's opening day at Camp Green Cove in North Carolina. Girls are arriving from
all over the (0) ___. They spend some time in the mountains. Experienced
campers jump out of cars with their old suitcases. They (1) ___ and laugh
happily when they see old friends. But the (2) ___ campers don’t know what to
expect. The leaders welcome them warmly and show them around the camp.
Three weeks pass quickly. On the last (3) ___ at the camp, everyone gathers
around the campfire. They sing songs and tell adventure stories before they go
to bed. You can't tell the old campers from the ones that are here for the first
time. Each one is now a Green Cove Girl! They (4) ___ to the camp, and always
will.
What can you look forward to at Green Cove? Singing songs about everything.
You sing at meals, after meals, at the campfire, and sometimes for no good
reason at all. But you also have to make a (5) ___ which activities you do every
day.
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Everybody at the camp is cool! Four or five girls live in a wooden (6) ___ with one
leader. The leader helps them when they feel (7) ___ and miss their parents and
friends. The campers (8) ___ good and bad times. They play, and are scared and
brave together. Some of them stay best friends for life.
(Prirejeno po: Jack and Jill, jan/feb 2010.)

(8 točk)
0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

C
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2. naloga
Oglej si sliko in dopolni besedilo z manjkajočimi besedami, ki se začenjajo z
danimi črkami. Vsaka črtica predstavlja ENO ČRKO. Glej primer 0, ki je že
rešen.
MUSHROOM SAFARI

Hey, want to come on a safari? Look! There is a mushroom poking out from under
some dead (0) l e a v e s . Let’s follow slowly and quietly the four
(1) c ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, who look very busy.
You see mushrooms in spring and summer but autumn is the best time of the year
for finding them. Some mushrooms are big and some are really (2) s ___ ___ ___ ___.
If you really want to study them like the girl with two pigtails, you (3) n ___ ___ ___
a magnifying glass.
Mushrooms (4) g ___ ___ ___ everywhere, some even on trees. Just be careful!
Some are full of poison. The girl with a head scarf has got a notebook and
a (5) p ___ ___ ___ ___ ___. She is drawing the mushrooms in front of her. You can do
the same or take a camera with you like the (6) b ___ ___ behind the tree.
Once you find one mushroom, there are probably more around. Happy hunting!
(Prirejeno po: Ranger Rick, september 2009.)

(6 točk)
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D) PISNO SPOROČANJE
Za angleško šolsko glasilo napiši sestavek o odrasli osebi, ki ti je posebno pri
srcu. V sestavku:
– opiši to odraslo osebo (npr. starost, družina, zunanjost …),
– napiši, kaj počne čez dan,
– napiši, kaj vaju povezuje in v čem se razlikujeta.
Napiši vsaj 10 povedi.
A SPECIAL PERSON IN MY LIFE

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Vsebina:

4 točke

Besedišče in pravopis:

3 točke

Slovnica:

3 točke

Skupno število točk: 48
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4.2.4.2 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Pri sestavi preizkusa znanja iz angleščine upošteva PK TJA učni načrt za angleščino, Skupni evropski jezikovni okvir
in sodobna dognanja s področja raziskav učenja, poučevanja in ocenjevanja tujejezikovnega znanja mladostnikov.
Raziskave s področja poučevanja tujih jezikov v osnovni šoli nenehno odkrivajo nova dognanja na tem področju
in potrjujejo oziroma zavračajo hipoteze, ki so med učenci, učitelji in starši že dalj časa ustaljene, a niso bile še
nikoli empirično preverjene. Enako velja tudi za preverjanje in ocenjevanje tujejezikovnega znanja. Vedenje o
preverjanju in ocenjevanju tujejezikovnega znanja se nenehno širi in vključevanje novih spoznanj v preizkuse na
nacionalni ravni je nujno, če želimo doseči, da so preizkusi veljavni, zanesljivi in pravični.
Komunikacijski pristop k poučevanju tujih jezikov zahteva ustrezen pristop tudi pri ocenjevanju znanja, zato je
preverjanje posameznih jezikovnih zmožnosti oziroma sporazumevalne zmožnosti kot celote potrebno zastaviti
tako, da so testne naloge čim bolj avtentične, zanimive za učence, hkrati pa oblikovane tako, da jih je mogoče
izvesti na številni populaciji na isti dan ob istem času.
Kot že kar nekaj let se je tudi v letošnjem šolskem letu zaradi zakonskih okvirov PK za angleščino morala
odpovedati preverjanju govorne zmožnosti, kar zmanjšuje veljavnost obstoječega preizkusa v 9. razredu. Pri
interpretaciji rezultatov posameznega učenca, razreda in/ali celotne preverjane populacije učencev 9. razreda
osnovne šole je zato izredno pomembno, da dosežene točke jasno in nedvoumno predstavimo glede na
posamezno jezikovno zmožnost, in tako še posebej izpostavimo dejstvo, da končni rezultat, dosežen pri
preizkusu znanja, ne vsebuje informacije o dosežkih govorne zmožnosti učencev. Priporočamo, da se o tem
seznanijo tako učenci kot njihovi starši. Sporazumevalno zmožnost namreč ne moremo preveriti v celoti, če ne
preverimo tudi govorne spretnosti.
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so podrobno opisana v dokumentu Informacija o preizkusu znanja.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.4.2.1: Osnovni statistični podatki
Število učenci

4.120

Število postavk

41

Možne točke

50

Povprečno štev. točk

30,79

Povprečno štev. odstotnih točk

61,58

Standardni odklon odstotnih točk

25,50

Indeks težavnosti

0,62

Indeks zanesljivosti

0,95

NPZ iz angleščine je potekal 10. maja 2016 in je trajal 60 minut brez odmora. Število kandidatov je le za 17 nižje
kakor lansko šolsko leto (4.137), medtem ko število postavk in število možnih točk ostajata enaka. Povprečno
število odstotnih točk znaša (61,58) in je nižje za 6,24 odstotne točke od povprečnega rezultata v šolskemu letu
2014/15 (67,82). Standardni odklon (25,5) je letos še večji kot leto poprej (22,13), zato lahko zaključimo, da so
razlike pri dosežkih in s tem tudi znanju angleščine še bolj razpršene.
Indeks zanesljivosti se je iz 0,92 iz leta 2015 povečal na 0,95, kar nakazuje, da so vse naloge preverjale isti konstrukt,
to je tujejezikovno zmožnost, kar je bil tudi cilj preizkusa. Grafična predstavitev razporeditve po doseženih točkah
tudi v tem šolskem letu kaže, da preizkus ni bil dovolj občutljiv za merjenje jezikovnih zmožnosti dane populacije,
saj je krivulja pomaknjena v desno in ni zaznati razpršenosti vrednosti okrog aritmetične sredine. Preizkus bo zato
potrebno v prihodnje ustrezno otežiti, saj bo le tako lahko učinkovito ločeval učence in tako dejansko pokazal na
močna in šibka področja posameznikov.
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.4.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri angleščini, 9. razred

Tako kot od vsega začetka NPZ iz angleščine, kaže tudi letošnja analiza dosežkov glede na spol, da med dekleti in
fanti ni velikih razlik. To je izredno spodbuden rezultat, saj je preizkus očitno zastavljen tako, da imata oba spola
enake možnosti pokazati tujejezikovno znanje in zmožnosti.
Preglednica 4.2.4.2.2: Porazdelitev dosežkov pri angleščini po regijah, 9. razred
Regija

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

Gorenjska regija

61,03

24,76

431

9

Goriška regija

60,61

23,33

238

7

Jugovzhodna Slovenija

56,99

26,33

307

9

Koroška regija

53,12

26,62

129

5

Notranjsko-kraška regija

59,25

24,26

115

4

65,2

24,14

205

6

Osrednjeslovenska regija

66,67

25,05

1.134

28

Podravska regija

61,77

25,39

588

20

Pomurska regija

56,22

25,69

148

5

Savinjska regija

57,96

25,51

558

14

Spodnjeposavska regija

57,87

25,97

178

6

Zasavska regija

62,79

27,11

89

3

Obalno-kraška regija

Dosežki na NPZ pri angleščini v 9. razredu so razporejeni tako, da se kar nekaj regij nahaja ob skupnem povprečju.
Večji odmik v negativno smer je opaziti samo pri Koroški in Pomurski regiji.
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Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.2.4.2.2: Pretvorba točk v ocene, 9. razred

ZELENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, so v povprečju uspešno rešili
te naloge/postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Pri 1. nalogi slušnega razumevanja so učenci poslušali posnetek, v katerem je bilo opisano, kaj so strokovnjaki
ugotovili, ko so primerjali sposobnosti papagaja in predšolskih otrok. Naloga je tip povezovanja, učenci so morali
povezati napisane naslove s posameznimi deli slišanega besedila. Glavni cilj naloge je bil poslušanje krajših
vnosnih slušnih besedil za razumevanje glavnih misli, ki so bile podane v obliki naslovov. Nalogo so uspešneje
rešili tisti učenci, ki znajo povzemati krajša slušna besedila. Bralnega besedila je bilo izredno malo, tako da lahko
predpostavimo, da je bil vpliv bralnega razumevanja na slušno razumevanje relativno nizek. Zato lahko rezultate
sprejmemo kot veljavne, da torej resnično preverjajo slušno zmožnost ne pa tudi bralne.
Pri tej nalogi se je v zeleno območje uvrstila testna postavka 3, ki je predvsem preverjala razumevanje besed
colour in shape v sobesedilu, kar se učenci učijo od vsega začetka tujejezikovnega pouka in jim zato ni
predstavljala posebnih težav.
2. naloga
Pri 2. nalogi slušnega razumevanja so učenci poslušali besedilo o mladih športnikih, ki se pripravljajo na zimske
olimpijske igre leta 2018. Naloga je izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom.
Vnos bralnega razumevanja je bil tudi pri tej nalogi relativno nizek, zato lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da je ta
naloga izključno preverjala slušno razumevanje, ne pa tudi bralnega ali pisnega. Pri vseh testnih postavkah je
našteto besedišče del osnovnega nabora besednjaka tujejezikovnega govorca, zato je bilo tudi pričakovano, da se
je v zeleno območje uvrstilo vseh šest testnih postavk.
1. testna postavka je preverjala učenčevo razumevanje besedne zveze keep in touch. V izhodiščnem besedilu je
učenec moral prepoznati izraze wrote letters, long-distance calls, e-mail once a week in jih nato povezati z osebo, ki
govori o tem.

204

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

2. testna postavka se je nanašala na preverjanje razumevanja, kdo od športnikov si pri učenju pomaga z moderno
tehnologijo. Učenci, ki so pravilno razumeli ta del besedila: Rebecca is snowboarding in winter and sometimes misses
school for a whole week. But she can catch up with her homework on the internet., so testno postavko pravilno rešili.
Najpomembnejši del za pravilno rešitev se nanaša na poved: But she can catch up with her homework on the
internet. Pomembno pa je tudi besedilo pred to povedjo, saj je potrebno slediti, na katero osebo se nanaša osebni
zaimek she.
3. testna postavka je preverjala, ali so učenci znali povezati trditev I go to school when other kids are free. z
izhodiščnim besedilom … Here at boarding school she has lessons in the summer while other kids enjoy their holidays
at the seaside.
Pri 4. postavki so morali učenci povezati zapisano poved I have competitions all year round. z izhodiščnim
govorjenim besedilom Although very scared, Brian decided to have a go and at the age of six, he made his first ski
jump. This summer he beat his own record. He says that competitions never stop. In the summer, when there is no snow,
they jump off artificial hills and land on a kind of carpet. Za odločitev, kateri od športnikov ima tekmovanja skozi vse
leto, je bilo pomembno, da je učenec razumel besede in/ali besedne zveze kot competitions never stop, vendar pa
je moral slediti besedilu že veliko prej, da je lahko ugotovil, da se osebni zaimek he nanaša na športnika Briana.
Prav tako mu je bilo lahko v pomoč besedilo, ki govori o tem, da vadijo in tekmujejo tudi poleti, čeprav gre za
zimski šport.
5. testna postavka je preverjala razumevanje govorjenega izhodiščnega besedila, ki se je nanašalo na Daniela, ki
pomaga koreografu pri izbiri glasbe in njegovih oblek. V tem delu besedila, ki govori o pomenu videza in oblek,
sta se pojavili imeni dveh športnikov, zato je moral učenec pozorno poslušati, da je izbral Daniela in ne Megan.
Pri 6. testni postavki je učenec poslušal besedilo in ugotavljal, kdo pogreša ljubljeno osebo. V zadnjem delu
besedila so omenjeni vsi štirje športniki, vendar je Brian tisti, ki ne more prenehati misliti na svojo deklico. Na
odločitev o pravilnem odgovoru je verjetno vplivalo razumevanje tega dela besedila: … while Brian cannot stop
thinking about his girlfriend.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
V nalogi bralnega razumevanja je pripoved o dečku, ki zaradi bolezni ne more v šolo, zato jo namesto njega
obiskuje robot. Zahtevala je kratke odgovore z največ petimi besedami na dana vprašanja, vezana na besedilo. Za
pravilne so se šteli tudi odgovori, ki so bili zapisani s pravopisnimi in/ali slovničnimi napakami, ki niso vplivale na
razumevanje, oziroma so bili dolgi do pet besed in vsebinsko ustrezni. V besedilu so učenci morali poiskati
določene podatke in podrobnosti, pri čemer so za uspešno reševanje morali razumeti tudi daljši del besedila.
Zadnja testna postavka je izbirnega tipa z eno možno izbiro in preverja razumevanje glavnega sporočila besedila.
V zeleno območje se je uvrstila samo testna postavka 6, ki je preverjala razumevanje vsebine celotnega besedila.
Glede na rezultate lahko ugotovimo, da sta bila smisel in sporočilo celotne zgodbe večini učencev razumljiva.

RUMENO OBMOČJE

V to območje spadajo učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo med polovicama dosežkov
(50 kvantil) in so poleg nalog iz zelenega območja v povprečju uspešno rešili še te naloge in testne postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Pri 1. nalogi spadajo v rumeno območje postavke 1, 2, 4, 5 in 6.
1. testna postavka je povezala naslov An unusual competition s tem delom izhodiščnega besedila: The parrot and
the children had a contest to see who could answer more questions correctly. Ob tem je učencu pomagalo tudi
razumevanje predhodnega besedila, vse od Now the star at Pepperberg’s lab... Za pravilno rešitev je bilo potrebno
tudi sklepanje iz sobesedila.
Pri 2. testni postavki so učenci, ki so jo rešili pravilno, povezali ta del izhodiščnega govorjenega besedila: … First
the children and the parrot had to say what things were made of. The trainer held up a rock and Griffin said, “Rrrock!” The
teacher held up a rock and a three-year-old boy said, “Tomato!” z danim naslovom Different materials. Pri povezovanju
se je lahko učenec oprl na besede in besedne zveze: … what things were made of … held up a rock … Rrrock! … a
rock.
Testna postavka 4 se nanaša na zmožnost slušnega razumevanja besedila: …. One boy thought the hexagon had
four corners. Another boy looked at the lemon shape and counted all the way to 17! He didn’t know that he should only
count each end once. Griffin won. z zapisano trditvijo Parrot better at counting. Pri tej postavki je bilo potrebno
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izločiti tudi distraktor H Counting words, ki pa se je nanašal na štetje besed, zato zanašanje na besedo count v
danih naslovih ni zadostovalo za pravilno rešitev testne postavke.
Učenci so pri testni postavki 5 povezali zapisano trditev As smart as a child z govorjenim izhodiščnim besedilom:
…. But on this day, Griffin did about as well as a three-and-a-half-year-old child. Učenec ni mogel rešiti testne
postavke pravilno, če se je naslanjal na to, da bi samo prepoznal besedo smart v slišanem besedilu. Potrebno je
bilo razumeti, da … did about as well … pomeni podobno kot … as smart as.
Testna postavka 6 je učenca spraševala po razumevanju vprašanja, kaj je Griffin dobil za nagrado. Učenec je torej
moral razumeti … Asked, “What do you want?” Griffin replied, “Nut!”. Najpomembnejše je bilo razumevanje besede
nut, ki so jo morali učenci povezati z besedo food.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Pri 1. nalogi spadajo v rumeno območje testne postavke 3, 4 in 5.
Testna postavka 3, vprašanje Why can't the robot leave the classroom on its own?, se je nanašala na razumevanje
besedila: … Stairs are one thing the robot can't do, however. And because VGo doesn't have arms, Devon depends on
other students to open doors for him. Za pravilno rešitev je moral učenec zapisati has no arms (oziroma podoben
smiseln odgovor). Učenec, ki je iskal podobne besede, kot so zapisane v vprašanju, te postavke ni mogel rešiti
pravilno. Potrebno je bilo sklepanje iz sobesedila.
Pri testni postavki 4 je moral učenec povezati del podanega besedila No matter how useful the robot is, it still can’t
do physical exercises so it doesn’t attend gym classes. z zastavljenim vprašanjem Which school subject is the robot
excused from?. Učenec je moral razumeti, da se gym classes nanaša na šolski predmet športna vzgoja. Reševanje je
olajšalo tudi razumevanje besedne zveze excused from.
Testna postavka 5 je zahtevala odgovor na vprašanje: What does Devon do when he wants to cooperate?. Odgovor
so učenci lahko našli v tem delu besedila: If Devon knows the answer to one of the teacher's questions, he has a way of
raising his hand. ''From my computer, I activate a red light,'' explains Devon, who then waits to be called on by his
teacher. Učenci so morali povezati daljši del besedila, na primer, da ima Devon možnost »dvigniti roko« tako, da
prižge rdečo luč. Pri tej postavki smo sprejeli vse odgovore, ki so vključevali besedno zvezo rdeča luč in glagol
prižgati oziroma njegove smiselne sopomenke.
2. naloga
Besedilo 2. naloge bralnega razumevanja je pripoved o pričeskah skozi čas. Gre za nalogo povezovanja, pri kateri
so morali učenci v naboru besed poiskati ustrezno državo ali mesto, s katero so lahko povezali del besedila. Za
uspešno reševanje naloge so morali razumeti širše besedilo, včasih tudi odstavek.
V rumeno območje spadajo testne postavke 1, 2, 5 in 6.
Testna postavka 1 se je nanašala na trditev Men wore false hair on their heads and chins. Učenci so jo povezali z
delom besedila: In the time of the pyramids, Egyptians wore their hair oiled and braided – or not at all. Wealthy people
often had several fancy wigs made of human or animal hair, sometimes in bright colours. Putting on a wig was much
easier than sitting still for an elaborate hairdo….. Some men even wore beard wigs. Še posebej je bilo bistveno
razumevanje zadnje povedi o lasuljah na bradi.
Pri testni postavki 2 so učenci povezali … Big foreheads were considered beautiful, so women sometimes shaved the
front part of their hair off. This unusual habit was common in ancient Greece. z zapisano trditvijo Ladies removed a part
of their hair to be admired. Pri tem je bilo ključnega pomena sklepanje iz sobesedila in razumevanje sopomenk, kot
na primer shaved in removed. Pri iskanju rešitve so si učenci lahko pomagali z delom besedila: …Big foreheads were
considered beautiful.
Testna postavka 5 se je nanašala na trditev Before putting on wigs, men shortened or got rid of their hair. Če je učenec
pravilno razumel poved: Underneath the wigs men cut their hair very short or shaved their heads completely to prevent
lice., je lahko zaključil, da se je to dogajalo v Franciji. Razumevanje večjega dela besedila je seveda pripomoglo k
pravilni rešitvi.
Pri testni postavki 6, ki je zahtevala rešitev Benetke (Venice), je učenec lahko našel povezavo z zapisano trditvijo
Ladies used different materials to change their hair colour. v delu besedila, ki se je glasil: In Venice in the 1500s,
fashionable women plastered their hair with henna to make it redder. To go blonde, they soaked their hair in lemon
juice, pee, or lye, a harsh and smelly chemical used in soap, and sat in the sun all day. Za pravilno rešitev te postavke
je bilo potrebno prebrati širši del besedila, saj je učenec lahko našel odgovor na več delih, ki so zgoraj označeni s
krepkim tiskom.
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C) RABA JEZIKA
1. naloga
Naloga je kratka biografija Mahatme Ghandija, legendarnega indijskega voditelja. Učenci so morali na prazna
mesta v besedilu vstaviti pravilne jezikovne oblike besed v oklepaju ali dopolniti vrzel z ustrezno slovnično
besedo/besedami.
Pri tej nalogi spadata v rumeno območje testni postavki 1 in 5. Za pravilno rešitev so morali učenci razumeti širše
besedilo in sklepati iz sobesedila.
Testna postavka 1 je od učenca zahtevala, da pozna besedno zvezo delati kot in nato ime poklica (as a lawyer).
Sprejeli pa smo tudi vse druge rešitve, ki so bile smiselne. Učenci se že zgodaj seznanijo z družino in poklici, in
besedna zveza work as ne bi smela biti nepoznana, saj spada med zelo pogoste kolokacije v angleščini.
Pri testni postavki 5 smo preverjali tvorbo glagola like v nikalni obliki v pretekliku. Učenci so lahko zapisali kratko
oziroma dolgo obliko. Za pravilno rešitev so morali znati zanikati glagol v pretekliku in iz sobesedila ugotoviti, za
kateri slovnični čas gre.
2. naloga
Naloga je sestavljena iz treh različnih besedil, v katere je moral učenec na prazna mesta natančno vpisati zahtevano
besedo. Ob razumevanju besedila, ki je napeljalo na ustrezno besedo, je moral paziti na pravilen zapis besede.
Pri tej nalogi spadata v rumeno območje 1. in 4. testna postavka. Obe testni postavki nista preverjali samo
poznavanja besed cook in destroy, temveč tudi njun pravilen zapis. Beseda cook sicer spada na raven A1, vendar pa
je sobesedilo vključevalo besedišče tudi z višjih ravni, kar je morda otežilo zahtevnost testne postavke.
D) PISNO SPOROČANJE
Pri nalogi pisnega sporočanja so morali učenci s pomočjo iztočnic napisati pismo organizaciji Green Planet in
razmišljati o onesnaževanju okolja in skrbi zanj.
V rumeno območje spada kriterij zgradba besedila. Pri tem ugotavljamo, da znajo učenci besedilo smiselno
strukturirati in povezati. Za dve točki je namreč moral učenec zapisati koherentno in razumljivo besedilo (kljub
slovničnim oziroma pravopisnim napakam). Vezljivost besedila mora biti prisotna tako na ravni povedi kot tudi na
ravni celotnega besedila.

RDEČE OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo zgornje četrtine dosežkov, so poleg nalog iz zelenega in
rumenega območja uspešno rešili še te naloge in postavke:
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Sem spadata testni postavki 1 in 2.
Učenci, ki so uspešno rešili ti dve testni postavki, so morali v besedilu poiskati določene informacije na zahtevnejša
vprašanja (how, what … to) in razumeti zahtevnejše besedišče.
V testni postavki 1 je bilo vprašanje: How does Devon entertain his school mates?, ki se je nanašalo na del besedila:
Always a joker, Devon greeted the other kids with a riddle: ''Why did the turkey cross the road? Because it was the
chicken's day off.''. Učenci so lahko pravilno rešitev poiskali na več mestih, na primer Always a joker, greeted with a
riddle, in še v celotni šali v narekovajih. Ni pa bilo mogoče odgovoriti brez poglobljenega razumevanja celotnega
dela besedila in tudi besede entertain.
Pri testni postavki 2 so morali učenci povezati vprašanje What does Devon compare his robot to? z delom besedila
''The robot has wheels,'' Devon says, ''so I can move the robot through the hallways with ease. It drives like a little gokart.''. Potrebno je bilo poznati besedi compare in tudi like kot predlog za izražanje primerjave.
2. naloga
V rdeče območje spada testna postavka 7. Ladies could select among different models of hairstyle. Je trditev, ki od
učenca zahteva poznavanje modalnega glagola can v pretekliku in besed, kot so select, different, model, hairstyle, ki
niso posebno zahtevne. Potrebno pa je bilo natančno brati besedilo in poiskati tisti del besedila, ki je z drugimi
besedami, kot so zajete v trditvi, sporočal enako vsebino. V besedilu so lahko našli odgovor v povedih: ... wealthy
Roman women liked complicated hairdos with lots of curls and braids, and often wore wigs. Hairdressers displayed small
clay heads with different hairstyles for patrons to choose from. One Roman lady had a statue of herself made with a
removable stone wig. That way the statue could always wear the latest fashionable hairstyle!
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C) RABA JEZIKA
1. naloga
V rdeče območje spadata testni postavki 2 in 4. Pri postavki 2 so učenci morali podan glagol v oklepaju postaviti v
pravilno obliko. Iz sobesedila so morali prepoznati, da gre za preteklost in trpni način. Pomembno je bilo tudi
razumevanje slovničnega pravila, da tvorimo pretekli deležnik (past participle) pravilnih glagolov tako, da dodamo
končnico -ed. Ker se glagol force konča na črko -e, je potrebno dodati samo obrazilo -d. Prav tako so morali učenci
ločiti med ednino in množino, uporabiti were in ne was.
Testna postavka 4 se nanaša na znanje slovnice, in sicer tvorjenje množine besede foot, ki tvori nepravilno
množino, zato pravilo dodajanja obrazila -s samostalniku ne velja.
2. naloga
V rdeče območje spadajo testne postavke 2, 3 in 5.
Testna postavka 2 se osredotoča na predlog round v povezavi z besedno zvezo to sit round the fire. Učenci so
morali besedo round, ki so jo morali ugotoviti iz sobesedila, povsem pravilno zapisati, kar je nekaterim povzročalo
težave.
Pri testni postavki 3 so morali učenci ugotoviti in zapisati besedo usually, ki je prislov in pomeni običajno. Beseda
je na ravni A2, vendar je bilo potrebno besedo tvoriti, ne samo prepoznati, in še pravilno zapisati. Predvsem zapis
dvojnega l je povzročal težave.
Testna postavka 5 je zahtevala poznavanje glagola stand, ki ga je moral učenec ugotoviti v povedi The surface isn't
so hard so you can't s_ _ _ _ on it. Učenci so zapisali različne rešitve (swim, skate, slide, sleep itd.), ki niso odgovarjale
na vprašanje Can you walk on Jupiter?
D) PISNO SPOROČANJE
V rdeče območje spadajo kriteriji vsebina, besedišče in slovnica. Učenci, ki so dosegli maksimalno število točk pri
vseh treh kriterijih, so pokazali, da znajo smiselno razmišljati o problemih okolja, ustrezno uporabljati besedišče na
dano temo in pričakovane slovnične strukture ter dokaj pravilno zapisati posamezne besede.

MODRO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo zgornjo desetino dosežkov, so poleg nalog iz zelenega,
rumenega in rdečega območja v povprečju uspešno rešili še te naloge/postavke:
B) BRALNO RAZUMEVANJE
2. naloga
V modro območje spadata 3. in 4. testna postavka.
3. testna postavka je preverjala, ali so učenci znali povezati trditev Men wore a strip of spiky hair in the centre. in daljši
del besedila v zadnjem odstavku, predvsem pa … the punk mohawk, shaved on the sides with a tall crest of hair
sticking straight up down the middle … to imitate American Indian warriors … Ključno besedišče za uspešno
reševanje te postavke je zahtevno, učenec je moral sklepati o pomenu neznanih besed v sobesedilu.
4. testna postavka je zahtevala, da učenec poveže trditev Men were recognised by an impressive ponytail. z
besedilom … Japanese men of the Samurai class traditionally shaved the tops of their heads and wore their long hair
bent at the back of their head … Učenci so morali besedno zvezo hair bent at the back povezati z besedo ponytail
oziroma sklepati o pomenu neznanih besed v sobesedilu.
C) RABA JEZIKA
1. naloga
V modro območje spada testna postavka 3, ki je zahtevala pretvorbo pridevnika v prislov s pravilnim zapisom.
Predvidevamo, da je učencem zapis dveh l-jev predstavljal večjo težavo kakor sama pretvorba iz ene besedne
vrste v drugo.
2. naloga
V modro območje se je uvrstila testna postavka 6, ki je zahtevala poznavanje besede spacesuit. Predvidevamo, da
učenci besedo poznajo na prepoznavni ravni, na ravni priklica in tvorbe pa jim povzroča težave.
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NAD MODRIM OBMOČJEM

V območje nad modrim – s 65-odstotno uspešnostjo je niso rešili niti učenci z najvišjimi skupnimi dosežki pri
preizkusu znanja – se je uvrstila ta naloga/postavka:
C) RABA JEZIKA
1. naloga
V to območje se je uvrstila testna postavka 6, v kateri se je preverjala raba predloga in v povezavi s samostalnikom
belief, kar je učencem predstavljalo veliko težavo.

SKLEP
Porazdelitev dosežkov kaže, da učenci niso imeli večjih težav z reševanjem nalog slušnega razumevanja, saj so se
vse testne postavke uvrstile v zeleno oziroma rumeno območje. Sklepamo, da je večina učencev uspešna pri
razumevanju slušnih besedil, že zato, ker se z njimi srečujejo od samega začetka učenja tujega jezika, hkrati pa je
to prva jezikovna zmožnost, ki jo vsak učeči se usvoji najprej. K uspešnemu reševanju slušnih nalog je verjetno
pripomogla tudi izpostavljenost angleščine zunaj šolskega prostora, kar naj učitelji spodbujajo tudi v bodoče.
Testne postavke bralnega razumevanja so razpršene v vsa štiri območja, kar pomeni, da so bralne zmožnosti in
strategije branja učencev 9. razreda ob koncu osnovnega šolanja zelo različne. Nekateri učenci imajo že zelo
razvite bralne strategije in širok nabor besedišča, zato jih zahtevnejše besedilo ne odvrne od branja in zmorejo
prepoznati pomen neznanih besed iz sobesedila. Ostali morajo bralne strategije še razviti in biti pri pouku
izpostavljeni širokemu naboru različnih besedil, ne samo tistih, ki jih ponujajo učbeniki.
Rabo jezika smo preverjali v sobesedilu, kar je v skladu s teorijo komunikacijskega pristopa tujejezikovnega
poučevanja. Učenci so dosegli različne rezultate in bili manj uspešni kakor pri nalogah slušnega in bralnega
razumevanja. Čeprav je takšen rezultat pričakovan, je potrebno pri pouku razvijati jezikovno znanje v sobesedilu s
pomočjo osmišljenih in avtentičnih nalog, ne pa izolirano, kjer oblika prevlada nad pomenom.
Pri tvorbni nalogi pisnega sporočanja ugotavljamo, da so učenci dokaj uspešni pri kriteriju zgradba, saj so zmožni
napisati smiselne in vezljive povedi in odstavke. Pri kriteriju vsebine smo opazili, da ne sledijo natančno navodilom
naloge in ne vključijo podatkov, ki jih zahtevajo iztočnice. Še vedno so vidni primanjkljaji pri uporabi besedišča in
slovničnih struktur.
Vse naloge so bile tudi v tem nacionalnem preizkusu načrtno notranje diferencirane. Praviloma zajemajo
postavke, ki padejo v različna območja. Učencem naj rezultati nalog in posameznih testnih postavk služijo za
analizo lastnega znanja in zmožnosti, ki so jih dosegli. Najnovejše raziskave kažejo, da je za usvajanje tujega jezika
izredno pomembno, da pouk temelji na dovolj velikem slušnem in pisnem/bralnem vnosu, čim večjem številu
avtentičnih nalog, to je nalog, ki so blizu učenčevemu izkušenjskemu svetu in njegovim zanimanjem, ter nalogam,
ki so učencem izziv. Poslušanje in branje angleških besedil doma in v šoli lahko bistveno izboljša stopnjo in
dolžino koncentracije, poučevanje strategij slušnega in bralnega razumevanja pa opolnomoči učence za to, da
bodo brez velikih težav povzemali, poiskali glavne misli in jih besedilo, ki vsebuje nekaj zanje novih, nepoznanih
besed, ne bo odvrnilo od nadaljnjega poslušanja oziroma branja. Končni cilj tujejezikovnega pouka je
avtomatizacija jezika, ki se razvije le v učnem okolju, ki nudi dovolj možnosti za eksperimentiranje z jezikom in kjer
so učenci vključeni v avtentične naloge, saj se prek njih povezujejo z zunanjim svetom.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.4.2.3: Specifikacijska tabela, angleščina, 9. razred
Del

Naloga Jezikovna
zmožnost

Naslov

Tip naloge

Vrsta besedila

Tema

članki, sestavki,
šola,
prispevki, poročila, izobraževanje,
zapiski, povzetki
poklici, storitve

Standard – učenec:

A

1

Slušno
razumevanje

Griffin goes
to school

povezovanje,
urejanje in
razvrščanje

A

2

Slušno
razumevanje

Young
champions

izbirni tip z enim članki, sestavki,
prosti čas
pravilnim
prispevki, poročila, (umetnost,
odgovorom
zapiski, povzetki
zabava, branje,
glasba, film,
šport, interesne
dejavnosti,
počitnice)

− izlušči glavno misel in glavne
poudarke besedila;
− razume podatke in podrobnosti v
besedilu;

B

1

Bralno
razumevanje

Devon and
the robot

kratki zaprti
članki, sestavki,
znanost,
odgovori
prispevki, poročila, tehnologija in
mediji
izbirni tip z enim zapiski, povzetki
pravilnim
odgovorom

− izlušči glavno misel in glavne
poudarke besedila;
− razume podatke in podrobnosti v
besedilu;
− razume pomen besed in besednih
zvez iz sobesedila;

B
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Bralno
razumevanje

Hairstyles in povezovanje,
history
urejanje in
razvrščanje

članki, sestavki,
videz, telo
prispevki, poročila, zgodovina
zapiski, povzetki

− izlušči glavno misel in glavne
poudarke besedila;
− razume podatke in podrobnosti v
besedilu;
− razume pomen posameznih neznanih
besed v besedilu;

− razume podatke in podrobnosti v
besedilu;
− razume osnovna notranja razmerja v
besedilu (npr. časovna, vzročnoposledična);
− prepozna nekatere okoliščine v
besedilu (npr. dogajalni kraj, čas,
osebe itn.);
− razume pomen besed in besednih
zvez iz sobesedila.
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Postavk Število
a
točk

Območje

IT

ID

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

rumeno
rumeno
zeleno
rumeno
rumeno
rumeno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
rdeče

0,75
0,69
0,84
0,67
0,77
0,65
0,84
0,85
0,86
0,87
0,77
0,83
0,44

0,57
0,60
0,38
0,58
0,48
0,55
0,42
0,43
0,49
0,42
0,39
0,51
0,63

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

rdeče
rumeno
rumeno
rumeno
zeleno
rumeno
rumeno
modro
modro
rumeno
rumeno
rdeče

0,48
0,69
0,75
0,60
0,83
0,69
0,72
0,42
0,48
0,65
0,71
0,53

0,66
0,60
0,66
0,62
0,51
0,47
0,58
0,47
0,33
0,56
0,58
0,55

Del

Jezikovna
Naloga zmožnost

Naslov

Tip naloge

Vrsta besedila

Tema

Standard – učenec:

Postavka

Število
točk

Območje

C

1

Raba jezika- Mahatma
Gandhi
strukture

dopolnjevanje
članki, sestavki,
življenje osebe
prispevki, poročila,
brez nabora
dopolnjevanje s zapiski, povzetki
preoblikovanjem

− uporablja raznovrstne, tudi bolj
zapletene slovnične strukture;
− uporablja raznovrstna vezniška
sredstva (npr. označevanje sosledja,
vzročnosti, pogojnosti itn.);
− razume besedilo, pomen besed in
besednih zvez iz sobesedila;

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

C

2

Raba jezika- Fun facts
besedišče

dopolnjevanje
brez nabora

− razume besedilo, pomen besed in
besednih zvez iz sobesedila;
− uporablja besedišče z ustreznih
tematskih področij;
− ustrezno zapisuje znane besede;

1
2

1
1

rumeno
rdeče
modro
rdeče
rumeno
nad
modrim
rumeno
rdeče

3
4
5
6
Vsebina
Besedišče
Slovnica
Zgradba
besedila

1
1
1
1
4
4
3
2

rdeče
rumeno
rdeče
modro
rdeče
rdeče
rdeče
rumeno

D

Pisno
sporočanje

Skrb za okolje

krajši pisni
sestavek

članki, sestavki,
znanost,
prispevki, poročila, tehnologija in
zapiski, povzetki
mediji
zgodovina

razglednice,
narava (živali,
− piše besedilo z vodeno nalogo
pisma, elektronska rastline, letni časi, (izhodišče: besedilo, slike, ključne
sporočila, voščila, vreme, ekologija)
besede, podatki, tabele) in obvlada
vabila, dnevniški
določene strategije pisanja (npr.
zapisi, blogi,
zapisovanje, izpisovanje itn.);
spletni forumi,
− piše o konkretnih temah;
življenjepisi
− piše o delno abstraktnih temah;
− piše enostavčne in večstavčne povedi;
− piše besedila, prilagojena naslovniku,
sporočilnemu namenu, besedilni vrsti
ter stopnji formalnosti (npr. zasebno
pismo, elektronsko sporočilo, blogi,
članki itd.);
− ureja svoje pisanje;
− uporablja končna in druga ločila;
− uporablja raznovrstne, tudi bolj
zapletene slovnične strukture;
− uporablja raznovrstna vezniška
sredstva (npr. označevanje sosledja,
vzročnosti, pogojnosti itn.);
− uporablja besedišče z ustreznih
tematskih področij;
− ustrezno zapisuje znane besede.

IT

ID

0,70
0,37
0,28
0,52
0,72
0,28

0,67
0,59
0,43
0,59
0,49
0,16

0,71
0,51

0,59
0,61

0,47
0,64
0,55
0,27
0,58
0,53
0,54
0,67

0,57
0,50
0,51
0,46
0,78
0,82
0,82
0,76
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Analiza po jezikovnih zmožnostih (slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisno sporočanje) in rabi jezika, ki
jih je preverjal nacionalni preizkus za 9. razred, kaže, da so učenci dosegli najvišje rezultate pri preverjanju slušne
zmožnosti (IT = 0,79), sledi bralno razumevanje (IT = 0,62), nato pisno sporočanje (IT = 0,57) ter nazadnje raba
jezika z najnižjim IT (0,51). Če primerjamo rezultate s šolskim letom 2014/15 lahko ugotovimo, da je letos
razporeditev bolj ustrezna, saj sta na prvih mestih oziroma z višjimi rezultati obe receptivni jezikovni zmožnosti
(poslušanje in branje), sledi pisno sporočanje kot tvorbna naloga in raba jezika, ki preverja jezikovno pravilnost in
uporabo besedišča v sobesedilu. Lani se je kot najtežja jezikovna zmožnost pokazala raba jezika, letos sta se mesti
zamenjali. Tako pisanje kot preverjanje rabe jezika v sobesedilu kaže na to, da predstavljajo tvorbne naloge in
naloge rabe jezika v sobesedilu večje težave učencem kot pa naloge, ki preverjajo receptivni zmožnosti poslušanja
in branja. Takšni rezultati so seveda pričakovani in v skladu s teorijo učenja (tujih) jezikov. Pisanje je namreč najvišja
oblika znanja jezika, ki zahteva poznavanje slovnice, besedišča, pravopisa in nenazadnje tudi fonemičnega
zavedanja. Analiza ID kaže, da se le ti gibljejo med 0,16 in 0,82, v povprečju 0,55, kar je podobno kot prejšnja leta in
več kot ustrezno ter potrjuje dejstvo, da posamezne testne postavke dobro ločujejo med učenci z več in manj
znanja angleščine.
Obe nalogi slušnega razumevanja imata relativno visok povprečen IT (0,78). Pri 1. nalogi je 0,73, pri 2. pa 0,84, kar je
izredno visoko, zato še posebej 2. naloga ne ločuje najbolje med bolj in manj zmožnimi učenci na področju
slušnega razumevanja. Med najzahtevnejše testne postavke sodi 6. (IT = 0,65), kjer so morali učenci povezati
izhodiščno slušno besedilo: Although he didn’t answer all the questions perfectly, the parrot was very clear about one
thing. The trainer asked, »What do you want?« Griffin replied, »Nut!« in trditev B v razpredelnici Food as a prize. Učenci
so morali za pravilno rešitev povezati nut z nadpomenko food in zato natančno poslušati. Kot testna postavka z
najvišjim IT (0,87) in zato najlažja se je izkazala 4. testna postavka pri 2. nalogi slušnega razumevanja, kjer so morali
povezati trditev I have competitions all year round. z izhodiščnim besedilom ... Brian decided to have a go and at the
age of six, he made his first ski jump. This summer he beat his own record. He says that competitions never stop. In the
summer, when there is no snow, they jump off artificial hills and ... Izgleda, da je večina učencev uspela povezati
competitions never stop s competitions all year round, prav tako tudi obdržati v spominu, da gre za fanta Briana in ne
katerega drugega športnika.
Povprečen IT obeh nalog bralnega razumevanja znaša 0,61, pri čemer je IT 1. naloge 0,63, 2. pa 0,60. Razlika v
težavnosti med obema nalogama, ki sta preverjali receptivni zmožnosti je precejšnja (17 %), kar lahko morda
pojasnimo s tem, da je v slovenskem okolju angleščina vseskozi prisotna v medijih, saj na srečo naši televizijski
programi niso sinhronizirani, prav tako je slušni vnos angleških besedil mogoč tudi prek spleta, ki je med mladimi
vse bolj dosegljiv in nepogrešljiv. Kaj se dogaja z branjem v angleščini med osnovnošolci zazdaj nimamo
zanesljivih empiričnih podatkov, vendar lahko sklepamo iz drugih študij po svetu, da so elektronski mediji vsaj
delno spremenili bralne navade današnjih najstnikov, zato ne preseneča podatek, da so učenci bolje reševali
naloge slušnega kot pa bralnega razumevanja. Najslabše so učenci rešili 3. testno postavko pri 2. nalogi (IT = 0,42),
kjer so morali povezati trditev Men wore a strip of spiky hair in the centre. z eno izmed podanih držav oziroma krajev,
v tem primeru North America. V besedilu so zato morali razumeti ta del besedila: ... The biggest and most colourful
hairdo of modern times is probably the punk mohawk, shaved on the sides with a tall crest of hair sticking straight up
down the middle. This style is meant to imitate American Indian warriors ... Učenci so zato morali povezati spiky hair in
the centre z besedami v besedilu shaved on the sides with a tall crest of hair sticking straight up down the middle, men
z American Indian warriors. Kot opažamo že več let, imajo učenci težave pri razumevanju besedila še posebej
takrat, ko morajo natančno prebrati daljši del besedila in ga povezati z vprašanjem oziroma trditvijo. Najvišji IT
(0,83) pa ima 6. testna postavka pri 1. nalogi, ki je bila sicer naloga kratkih odgovorov, vendar pa je bila ta postavka
izbirnega tipa s štirimi podanimi možnostmi, ki je preverjala, ali so učenci razumeli glavno misel besedila. Glede na
rezultate lahko vidimo, da je večina učencev izbrala pravilen odgovor in tako razumela bistvo besedila.
Naloga pisnega sporočanja je preverjala znanje in pisno spretnost učencev pri pisanju pisma organizaciji, ki se bori
proti onesnaževanju našega planeta. Učenci so se morali na kratko predstaviti, izraziti skrb za okolje, navesti
načine, kako lahko vsak posameznik prispeva k zmanjšanju onesnaževanja okolja, in predvideti posledice
človekovih dejanj za planet Zemljo. Tema je del učnega načrta, hkrati pa je del vseh akreditiranih učbenikov. Ker
gre za tvorbno nalogo, so učitelji popravljavci uporabljali ocenjevalno lestvico, ki je sestavljena iz štrih kriterijev, in
sicer vsebine, besedišča, slovnice in zgradbe. Najvišji IT zasledimo pri kriteriju zgradbe (0,67), sledi vsebina s skoraj
za desetino nižjim IT (0,58), nato slovnica (IT = 0,54) in kot najtežji kriterij, ki je sicer samo za stotinko nižji od
slovnice, se je tokrat izkazalo besedišče (IT = 0,53). Zakaj je ravno IT pri kriteriju zgradbe najvišji, je težko ugotoviti.
Edino s sekundarno analizo bi bilo mogoče identificirati možne vzroke, da je ravno zgradba bila ocenjena tako
visoko. Hkrati je važno tudi dejstvo, da učenci v 9. razredu še ne zmorejo tvoriti izrazito vezljivih besedil, saj je
njihova jezikovna raven še relativno nizka (A2 do B1) in so morda zahteve učiteljev nekoliko nižje. Na drugi strani
pa je možno, da je 67 % učencev usvojilo pravila vezljivosti na ravni besedil A2/B1. Pomemben pa je tudi podatek,
da je kontrolno ocenjevanje pokazalo, da so se ocenjevalci pri dveh preizkusih zelo ujemali z ocenami komisije, pri
enem pa so močno odstopali.
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Pri preverjanju rabe jezika, kjer so učenci morali pokazati znanje besedišča in slovničnih pravil v sobesedilu, je
znašal povprečni IT 1. naloge 0,48, 2. naloge pa 0,53. Najnižji IT je imela 6. testna postavka pri 2. nalogi, ki je
preverjala poznavanje besede spacesuit, ki je učencem delala hude težave, še posebej zato, ker so menili, da je
veliko učencev napačno sklepalo, da je beseda skafander angleškega izvora. Kar 72 % učencev pa glede na
rezultate 5. testne postavke, ki ima najvišji rezultat pri rabi jezika, prepozna in pravilno rabi pretekli čas (past tense)
glagola like v nikalni obliki, kar je zelo spodbuden podatek.
Sklepne ugotovitve
Glede na relativno visok IT (0,61) lahko zaključimo, da je bil test relativno lahek za populacijo, vendar pa na
drugi strani 971 učencev oziroma 23,57 %, tj. skorajda ena četrtina učencev takšnih, katerih rezultati so pod
40 %. Nadalje kaže razporeditev dosežkov, da so bili učenci uspešni pri tistih testnih postavkah, ki so temeljile
na razumevanju slušnega oziroma pisnega vnosnega besedila. Manj pa so bili uspešni pri tvorbni nalogi
pisanja in še manj pri rabi jezika. Na splošno so bili učenci pri nalogah slušnega razumevanja najuspešnejši,
kar je verjetno posledica tudi dobre nacionalne jezikovne politike, ki omogoča dovolj velik tujejezikovni vnos.
Pri tem je seveda potrebno opozoriti, da je pri določenih postavkah tudi do četrtine takšnih učencev, ki niso
dosegli nobene točke, kar pomeni, da vsi učenci ne izkoristijo možnosti slušnega vnosa iz medijev, ali je
njihovo znanje prešibko, da bi lahko vsaj delno sledili televizijskim in radijskim oddajam v angleščini, ali pa
mogoče nimajo razvitih slušnih strategij, da bi znali poslušati tujejezikovno besedilo in kljub nerazumevanju
nekaterih besed oziroma besednih zvez ugotoviti pomen iz sobesedila. Možno je tudi, da ne poznajo virov
slušnih besedil, ki bi jim lahko pomagala pri nadgradnji slušne zmožnosti. Vzroki so torej lahko različni, zato je
izredno pomembno, da učitelj ugotovi, kako je razvita slušna zmožnost pri posameznih učencih, katere vire
slušnega vnosa angleščine uporabljajo, kakšnih strategij pri poslušanju v angleščini se poslužujejo, zakaj
nekateri učenci poslušajo in gledajo oddaje v angleščini, drugi pa ne itn. Samo učbeniki učencem enostavno
ne omogočijo dovolj raznolikega in avtentičnega slušnega vnosa, da bi vsi lahko razvili slušno zmožnost v
angleščini do ustrezne ravni. Še posebej imajo lahko težave učenci s posebnimi potrebami, na primer učenci
z disleksijo, ki zaradi genetske zasnove težko razločijo posamezne glasove. Za njih so vaje slušnega
uzaveščanja (ang. phonemic awareness) ključnega pomena, hkrati pa koristijo tudi drugim učencem.
Kot že lansko so tudi v tem šolskem letu učenci rešili uspešno tiste testne postavke, ki so vsebovale dokaj
podobne besede/besedne zveze z besedami/besednimi zvezami v vnosnem besedilu. Pri bralnem
razumevanju so znali poiskati specifično, vendar eksplicitno zapisano informacijo, če je bilo besedilo
nekompleksno tako na besediščni kot tudi na skladenjski ravni. Prav tako niso imeli težav pri razumevanju
glavne misli besedila, če so bili odgovori podani. Na drugi strani opažamo, da so učenci precej manj uspešni,
ko gre za razumevanje, povzemanje oziroma sklepanje iz daljših delov besedila in kjer niso na voljo
posamezne enoznačno in eksplicitno zapisane oz. slišane besede oziroma besedne zveze. Na primer pri
nalogi slušnega razumevanja so morali učenci povezati nadpomenko (food) in besedo, ki sodi v to pomensko
skupino (nut), polega tega pa še razumeti spremno besedilo in tudi pravilno umestiti govorca.
Za učence še vedno ostajajo težke tvorbne naloge, to je pisno sporočanje in raba jezika v sobesedilu. To je
seveda tudi pričakovano, vendar pa je ravno ustrezna raba jezika končni cilj pouka tujih jezikov, zato je
pomembno, da se učitelji držijo osnovnih načel komunikacijskega pristopa, ki na prvo mesto postavlja
pomen, ki pa mu kot opora sledi oblika.
V šolskem letu 2015/16 smo izvedli izobraževanje za učitelje, ki prinaša kar nekaj pomembnih odzivov
učiteljev, ki jim moramo prisluhniti tako v predmetni komisiji za angleščino kot tudi na državni ravni. Nekateri
učitelji so se namreč kritično opredelili do tega, kako ravnatelji razumejo vlogo NPZ in interpretirajo dosežke
učencev na njihovi šoli. Udeleženci so izrazili pritisk ravnateljev po višjih dosežkih pri NPZ, kar seveda ne vodi
v pozitivno klimo na šoli. PK TJA tudi predlaga, da se izobraževanja za učitelje nadaljujejo in da se preide na
digitalne oblike izobraževanja, ki bi bile lahko na voljo tako učiteljem začetnikom kot tistim, ki že več let
ocenjuje preizkuse znanja na nacionalni ravni.
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Poslušaj besedilo o papagaju in za vsak del besedila (1–6) izberi ustrezen naslov (A–I).
V razpredelnico vpiši črko izbrane rešitve. Dva naslova sta odveč. Oglej si primer 0, ki
je že rešen.
GRIFFIN GOES TO SCHOOL

A

As smart as a child

B

Food as a prize

C

An unusual competition

D

Parrot better at counting

E

Different materials

F

Different sounds

G

A new research study

H

Counting words

I

Mixing up colours and shapes

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

G

(6 točk)

(Vir slike: http://en.wikipedia.org/wiki/Parrot. Pridobljeno: 15. 12. 2013.)
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2. naloga
Prisluhni besedilu o športnikih, ki se pripravljajo na zimske olimpijske igre 2018. V
tabeli s kljukico označi, za katerega športnika velja izjava. Oglej si primer 0, ki je že
rešen.
YOUNG CHAMPIONS

Who could say this?

Rebecca

0.

I wasn’t even three when I first
stood on skis.

1.

It’s almost a family tradition.

2.

Modern technology helps me learning.

3.

I go to school when other kids
are free.

4.

I have competitions all year round.

5.

Make-up and clothes matter.

6.

I wish my sweetheart was here.

Daniel

Brian

Megan


(6 točk)

(Vir slike: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Winter_Olympics. Pridobljeno: 16. 10. 2015.)
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Preberi besedilo o dečku in njegovem robotu in odgovori na vprašanja oziroma
obkroži pravilen odgovor. Odgovori naj bodo kratki (največ PET besed). Glej primer 0,
ki je že rešen.
DEVON AND THE ROBOT
Like most kids his age, 7-year-old Devon Carrow enjoys school, especially hanging out with
his friends. What's different about Devon, though, is that he doesn't actually attend school –
at least, not in person because of his allergies. His medical condition is so bad that it could
be life threatening, so Devon can't physically go to his elementary school in West Seneca,
New York. Instead, he has a robot that goes to school in his place! Thankfully, in January
2012, a new technology called VGo allowed Devon to start attending school without being
there in person.
About 4 feet tall and 20 pounds, VGo is a white plastic robot with a video camera and
microphone. From his desk at his house 5 miles away, Devon uses a computer with Wi-Fi to
operate his robot, which lets him see and hear his teacher and his classmates. And his
teacher and classmates can also see and hear Devon.
When ''robot Devon'' first started coming to class, the other students were excited and
curious. ''They came right up to the video camera and began talking to me!'' Devon says.
Always a joker, Devon greeted the other kids with a riddle: ''Why did the turkey cross the
road? Because it was the chicken's day off.''
''The robot has wheels,'' Devon says, ''so I can move the robot through the hallways
with ease. It drives like a little go-kart.''
Sensors in the robot help it avoid uneven pavement and falls. When moving, VGo
automatically tilts downward to search for obstacles. Stairs are one thing the robot can't do,
however. And because VGo doesn't have arms, Devon depends on other students to open
doors for him.
Walking down the hallway in an orderly, single-file line with his classmates, Devon's
robot attends music class, assemblies, and visits the library. It also goes out for a recess and
joins the other students in the cafeteria. No matter how useful the robot is, it still can’t do
physical exercises so it doesn’t attend gym classes.
In the classroom, Devon's robot has an assigned seating area, where it sits with
several other students. If Devon knows the answer to one of the teacher's questions, he has
a way of raising his hand. ''From my computer, I activate a red light,'' explains Devon, who
then waits to be called on by his teacher.
Even with a robot assistant, life isn't all fun and games! Just like the other kids in his
class, Devon and his robot are assigned classroom chores, such as taking the attendance
paper to the officer or leading the Pledge of Allegiance in the morning.
''I am so happy that I am able to attend school in this way, and I am making lots of
friends,'' Devon says. ''I love school, and having the robot help me is really awesome!''
(Prirejeno po: Jack and Jill, marec/april 2013.)
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0.

What would happen to Devon if he went to school?
He could die.

1.

How does Devon entertain his school mates?
_______________________________________________

2.

What does Devon compare his robot to?
_______________________________________________

3.

Why can’t the robot leave the classroom on its own?
Because the robot ______________________________

4.

Which school subject is the robot excused from?
_______________________________________________

5.

What does Devon do when he wants to cooperate?
_______________________________________________

6.

What is the main message of the text?
A

Technology has replaced teachers.

B

Robots do school work instead of pupils.

C

There is always a way to attend school.

D

There are more and more robots at school.
(6 točk)

(Vir slike: http://www.simpsonstreetfreepress.org. Pridobljeno: 16. 10. 2015.)
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2. naloga
Preberi besedilo o različnih pričeskah skozi čas. Na črto ob trditvah zapiši kraj ali
deželo, na katero se trditev nanaša. Uporabi besede iz okvirčka. Dve besedi sta odveč.
Glej primer 0, ki je že rešen.
HAIRSTYLES IN HISTORY
Hair is great for keeping your head warm. But why stop there? It can be a work of art too!
Here's a peek at some of history's great moments in hairstyling.
In the time of the pyramids, Egyptians wore their hair oiled and braided – or not at all.
Wealthy people often had several fancy wigs made of human or animal hair, sometimes in
bright colours. Putting on a wig was much easier than sitting still for an elaborate hairdo. And
being able to take off your hair is a handy way to stay cool and avoid head lice. Some men
even wore beard wigs. Like the Egyptians, wealthy Roman women liked complicated hairdos
with lots of curls and braids, and often wore wigs. Hairdressers displayed small clay heads
with different hairstyles for patrons to choose from. One Roman lady had a statue of herself
made with a removable stone wig. That way the statue could always wear the latest
fashionable hairstyle!
During the Middle Ages, people didn't wash their hair very often, so they mostly kept it tightly
braided and covered up. Big foreheads were considered beautiful, so women sometimes
shaved the front part of their hair off. This unusual habit was common in ancient Greece.
Changing your hair colour is easy with a wig – and pink, green, blue, and purple wigs were
popular in both ancient Egypt and Rome. In Venice in the 1500s, fashionable women plastered
their hair with henna to make it redder. To go blonde, they soaked their hair in lemon juice,
pee, or lye, a harsh and smelly chemical used in soap, and sat in the sun all day.
Hairstyles sometimes showed a person's rank or job. Japanese men of the Samurai class
traditionally shaved the tops of their heads and wore their long hair bent at the back of their
head. No one else was allowed to wear their hair this way. When the northern Manchus
conquered China in the 1600s, the new emperor decreed that all Chinese men had to wear
their hair in the Manchu style, shaved in front with a long braid in the back, called a queue.
This remained the standard hairstyle for men until the Manchu dynasty ended in 1911.
In the 1600s and early 1700s, the French kings started a fashion for men to wear enormous
curly wigs. These were made of human or animal hair and came in all sorts of colours.
Underneath the wigs men cut their hair very short or shaved their heads completely to
prevent lice. Women during this time liked big wigs too. Some of these were extremely large
and fanciful and included all sorts of decorations – even model ships! In England, lawyers
and judges today still wear a style popular in the 1700s. Even female lawyers wear them!
These wigs have become a professional uniform for lawyers.
The biggest and most colourful hairdo of modern times is probably the punk mohawk, shaved
on the sides with a tall crest of hair sticking straight up down the middle. This style is meant
to imitate American Indian warriors – though it is actually borrowed from the Pawnee, not the
Mohawk.
(Prirejeno po: Ask, marec 2013.)
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China

England
Japan

Egypt
North America

France
Rome

Greece

India

Venice

England

0.

Wearing wigs is an official dress code for a certain job.

1.

Men wore false hair on their heads and chins. _____________________________________

2.

Ladies removed a part of their hair to be admired. __________________________________

3.

Men wore a strip of spiky hair in the centre. _______________________________________

4.

Men were recognised by an impressive ponytail. ___________________________________

5.

Before putting on wigs, men shortened or got rid of their hair. _________________________

6.

Ladies used different materials to change their hair colour. __________________________

7.

Ladies could select among different models of hairstyles. ____________________________
(7 točk)

(Vir slike: https://www.flickr.com. Pridobljeno: 16. 10. 2015.)
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C) RABA JEZIKA
1. naloga
Preberi besedilo o indijskem voditelju Gandhiju. Dopolni ga z manjkajočimi besedami
ali z ustrezno obliko besede/besed v oklepaju. Glej primer 0, ki je že rešen.
MAHATMA GANDHI

Gandhi was born in 1869, when the British ruled India. He (0)

studied

(study) law in

London. During the First World War, Gandhi worked in South Africa (1) ___________________
a lawyer. In 1915 he returned to India and became a political leader. In 1924 there was
violence between Hindus and Muslims. Gandhi fasted in protest and said: “I will eat again
when there is peace.”
Then, in 1930, the British put a tax on salt. Even though you could get salt for free by the
sea, Indians (2) ________________________ (force) to buy it. Gandhi marched 388 kilometres
to the sea to (3) ________________________ (peaceful) protest against the law.
Gandhi lived with only a few possessions. He wore traditional clothes and sandals on his
(4) _____________________ (foot). He wanted his clothes to show a connection with the poor.
India became independent in 1947, and was divided into two countries – India and Pakistan.
Gandhi (5) ________________________ (not like) this as he wanted Hindus and Muslims to
live together. Tragically, on the 30th of January 1948, Gandhi was shot while he was walking
to the stage to give a speech.
Gandhi's belief (6) ________________________ peaceful protest inspired many people around
the world. Martin Luther King and the Dalai Lama were influenced by it, too.
(6 točk)
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2. naloga
Dopolni besedilo o zanimivih dejstvih z manjkajočimi besedami, ki se začenjajo z
danimi črkami. Vsaka črtica predstavlja ENO ČRKO. Glej primer 0, ki je že rešen.
FUN FACTS
THE INVENTION OF FIRE
Humans started using fire 400,000 years ago. It kept them
(0) w a r m and kept wild animals away. They used it for light and to
(1) c _ _ _ food and they hardened the points of their tools by heating
them. Tribes would often gather (2) r _ _ _ _ the fire and talk. This
was important for the development of language. Having fire completely
changed the lives of early people.
TORNADO OR HURRICANE?
What you see here is a tornado. It's a swirling column of air that travels along a narrow path.
Tornadoes don't (3) u _ _ _ _ _ _ last more than a few
hours. They are violent storms and can (4) d _ _ _ _ _ _
homes in minutes. Hurricanes start over the oceans and are
much larger storms with winds that swirl around a calm
centre.
CAN YOU WALK ON JUPITER?
No, because Jupiter is made only of gas. The surface isn't hard so
you can't (5) s _ _ _ _ on it! If a rocket dropped you on Jupiter,
you would sink into it. It might be fun at first, but you wouldn’t
survive the pressure of the gas around you. Even wearing the
most modern (6) s _ _ _ _ _ _ _ _ wouldn’t help. You would
be squeezed, then crushed and finally atomised before you got to the middle of the biggest
planet in our solar system.
(Prirejeno po: Discovery Box, maj 2012.)

(6 točk)
(Viri slik: https://en.wikipedia.org/wiki/Fire.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tornado.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter. Pridobljeno: 16. 10. 2015.)
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D) PISNO SPOROČANJE
Onesnaževanje našega planeta te skrbi. Napiši pismo, ki ga pošlješ organizaciji The
Green Planet. V pismu:
‒ se kratko predstavi in izrazi svojo skrb glede okolja,
‒ navedi, na kakšen način lahko vsak posameznik prispeva k zmanjšanju
onesnaževanja okolja (vsaj tri primere),
‒ napiši, kaj vse se lahko zgodi v prihodnosti, če na Zemljo ne bomo bolj pazili.
Besedilo naj bo dolgo od 100 do 150 besed. Ovrednoteni bodo vsebina, besedišče, slovnica
in zgradba besedila.

Ta prostor lahko uporabiš za
osnutek,
ki se ne vrednoti.
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Dear members of The Green Planet,
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Vsebina:

4 točke

Besedišče:

4 točke

Slovnica:

3 točke

Zgradba besedila:

2 točki

Skupno število točk: 50
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4.2.5 Predmetna komisija za nemščino
4.2.5.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz nemščine v 6. razredu
SLIKE
Slika 4.2.5.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri nemščini, 6. razred
Slika 4.2.5.1.2: Porazdelitev točk pri nemščini, 6. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.5.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.5.1.2: Porazdelitev dosežkov pri nemščini po regijah, 6. razred
Preglednica 4.2.5.1.3: Specifikacijska tabela, nemščina, 6. razred

4.2.5.2. Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz nemščine v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.5.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri nemščini, 9. razred
Slika 4.2.5.2.2: Porazdelitev točk pri nemščini, 9. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.5.2.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.5.2.2: Specifikacijska tabela, nemščina, 9. razred
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4.2.5.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz nemščine v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacije o preizkusu znanja.
Opis, obseg in vsebina preizkusa
Čas reševanja preizkusa je bil 60 minut, preverjanje je potekalo 10. maja 2016. Preizkus je vključeval te tri jezikovne
zmožnosti: slušno razumevanje (3 naloge s 14 postavkami), bralno razumevanje (2 nalogi s 14 postavkami) ter
poznavanje in rabo jezika (3 naloge z 19 postavkami). Skupno število točk vseh treh delov je bilo 52, število
postavk pa 47.
Preizkus je vseboval naloge povezovanja, izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom, alternativne izbire,
dopolnjevanja z naborom, kratkih odgovorov in krajši pisni sestavek.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.5.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev

429

Število postavk

47

Možne točke

52

Povprečno štev. točk

35,66

Povprečno štev. odstotnih točk

68,58

Standardni odklon odstotnih točk

18,58

Indeks težavnosti

0,69

Indeks zanesljivosti

0,91

Indeks težavnosti torej kaže, da so bile naloge pripravljene v skladu z zastavljenimi cilji PK za nemščino ter s cilji in
standardi učnega načrta. Maksimalno število točk (52) je doseglo šest učencev, minimalno (17) pa dva učenca.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.5.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri nemščini, 6. razred

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

225

Dosežki NPZ po spolu nam kažejo, da so učenke za spoznanje uspešnejše od učencev.
429 učenk in učencev je preizkuse pisalo na 35 šolah, v treh regijah.
Preglednica 4.2.5.1.2: Porazdelitev dosežkov pri nemščini po regijah, 6. razred
Regija

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

Koroška regija

74,76 %

16,66

16

2

Podravska regija

63,55 %

22,42

44

4

Pomurska regija

68,92 %

18,08

369

29

Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu
Slika 4.2.5.1.2: Porazdelitev točk pri nemščini, 6. razred

ZELENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri nemščini določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, so uspešno rešili te naloge:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo kratka besedila, sestavljena iz znanih informacij, in s pisnimi dejavnostmi pokažejo razumevanje
posameznih podrobnosti ter bistva.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili vse štiri postavke naloge povezovanja, kjer so s pomočjo slik prepoznali informacije iz
slišanega besedila. Na taksonomski ravni je to srednje zahtevna naloga.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 1. postavko. V nalogi so morali na kratko odgovoriti na zastavljeno vprašanje.
S selektivnim poslušanjem so morali slišati pravo informacijo.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo na določeno temo vezano besedilo, ki komajda presega njihov besedni zaklad.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 1., 2., 3., 4., 6. in 8. postavko naloge povezovanja. Učenci so morali s selektivnim branjem
poiskati informacijo v besedilu in povezati ustrezne dele povedi.
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C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 1., 2., 3., 5., 6. in 7. postavko naloge izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom, s katero se
je preverjalo poznavanje besedišča iz različnih tem.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 3., 6. in 8. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Pokazali so dobro razumevanje
besedila na temo letni časi.
3. naloga
Učenci tvorijo krajše vodeno pisno besedilo na podlagi iztočnic. Uspešni so bili pri kriteriju vsebina. Naloga
preverja zmožnost tvorjenja krajšega besedila s pomočjo danih slikovnih iztočnic.

RUMENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri nemščini določajo mejo med polovicama dosežkov, so poleg nalog iz zelenega
območja uspešno rešili še te naloge:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo kratka besedila, sestavljena iz znanih informacij, in s pisnimi dejavnostmi pokažejo razumevanje
posameznih podrobnosti ter bistva.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 1. in 2. postavko. V nalogi alternativne izbire so morali med ponujenimi odgovori izbrati
pravilno rešitev. Razumeli so besedilo, sestavljeno iz znanih informacij.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo na določeno temo vezano besedilo, ki komajda presega njihov besedni zaklad.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 7. postavko naloge povezovanja. S selektivnim branjem so morali poiskati informacijo v
besedilu in povezati ustrezne dele povedi.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 4. postavko naloge izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom, s katero se je preverjalo
poznavanje besedišča iz različnih tem. Naloga je na taksonomski ravni srednje zahtevna.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 2. in 10. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Iz nabora besed v okvirčku so morali
ustrezno razvrstiti in pravilno prepisati besede. Pokazali so dobro razumevanje besedila na temo letni časi.

RDEČE OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri nemščini določajo zgornjo četrtino dosežkov, so poleg nalog iz zelenega in iz
rumenega območja uspešno rešili še te naloge:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo kratka besedila, sestavljena iz znanih informacij, in s pisnimi dejavnostmi pokažejo razumevanje
posameznih podrobnosti ter bistva.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 4. in 5. postavko. V nalogi alternativne izbire so morali med ponujenimi odgovori izbrati
pravilno rešitev. Razumeli so besedilo, sestavljeno iz znanih informacij.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 2. in 3. postavko. V nalogi so morali na kratko odgovoriti na zastavljeno vprašanje. S
selektivnim poslušanjem so morali slišati pravo informacijo.
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo na določeno temo vezano besedilo, ki komajda presega njihov besedni zaklad.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 1., 3., 5. in 6. postavko naloge kratkih odgovorov, s katero se je preverjalo razumevanje
daljšega besedila, vezanega na določeno temo. S selektivnim branjem so morali poiskati informacijo v besedilu.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 7. in 9. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Iz nabora besed v okvirčku so morali
ustrezno razvrstiti in pravilno prepisati besede. Pokazali so dobro razumevanje besedila na temo letni časi.
3. naloga
Učenci tvorijo krajše vodeno pisno besedilo na podlagi iztočnic. Uspešni so bili pri kriteriju jezikovna pravilnost.
Naloga je preverjala zmožnost tvorjenja krajšega besedila s pomočjo danih slikovnih iztočnic.

MODRO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri nemščini določajo zgornjo desetino dosežkov, so poleg nalog iz zelenega, iz
rumenega in iz rdečega območja uspešno rešili še te naloge:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo kratka besedila, sestavljena iz znanih informacij, in s pisnimi dejavnostmi pokažejo razumevanje
posameznih podrobnosti ter bistva.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 4. in 5. postavko. V nalogi so morali na kratko odgovoriti na zastavljeno vprašanje. S
selektivnim poslušanjem so morali slišati pravo informacijo.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo na določeno temo vezano besedilo, ki komajda presega njihov besedni zaklad.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 5. postavko naloge povezovanja. S selektivnim branjem so morali poiskati informacijo v
besedilu in povezati ustrezne dele povedi.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 2. in 4. postavko naloge kratkih odgovorov. Naloga je preverjala razumevanje daljšega
besedila, vezanega na določeno temo. S selektivnim branjem so morali poiskati informacijo v besedilu.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 1., 4. in 5. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Iz nabora besed v okvirčku so
morali ustrezno razvrstiti in pravilno prepisati besede. Pokazali so dobro razumevanje besedila na temo letni časi.

NAD MODRIM OBMOČJEM

A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo kratka besedila, sestavljena iz znanih informacij, in s pisnimi dejavnostmi pokažejo razumevanje
posameznih podrobnosti ter bistva.
2. naloga
V območje nad modrim se je uvrstila 3. postavka, kar pomeni, da je v 65 % primerov niso rešili niti najuspešnejši
učenci. V nalogi alternativne izbire so morali med ponujenimi odgovori izbrati pravilno rešitev. Razumeti so morali
besedilo, sestavljeno iz znanih informacij. Predvidevamo, da učenci pri tej postavki niso bili dovolj pozorni in so
zamenjali besedi Garage in Partykeller.
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SKLEP
Razporeditev dosežkov kaže, da so učenci rdečega in modrega območja zelo uspešni pri slušnem in bralnem
razumevanju ter da dobro poznajo besedišče. Učenci zelenega in rumenega območja pa imajo predvsem težave
z razumevanjem daljšega besedila in z jezikovno pravilnim tvorjenjem krajšega besedila.
Večina postavk v preizkusu (21) spada v zeleno območje, 6 postavk v rumeno, v rdečem območju je 11 postavk
(naloge slušnega razumevanja, bralnega razumevanja ter poznavanja in rabe jezika), v modrem območju je 8
postavk, zunaj vseh območij pa je 1 postavka.
Razvijanje sporočilne sposobnosti je najpomembnejši cilj pouka nemščine na ravni zgodnjega učenja, kar
upoštevamo tudi pri sestavi preizkusa znanja. Glede na cilj preverjanja ima skoraj vsaka naloga postavke, ki padejo
vsaj v dve oz. v več območij. Izjema je 1. naloga slušnega razumevanja. 2. naloga poznavanja in rabe jezika spada
celo v vsa štiri območja. Naloge poznavanja in rabe jezika spadajo v višjo taksonomsko raven, zato so tudi bolj
selektivne. Rezultati so torej pričakovani.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.5.1.3: Specifikacijska tabela, nemščina, 6. razred
Del Naloga Področje

Naslov

Tip naloge

A

1

Slušno
razumevanje

Wann haben Niklas, povezovanje,
Melina, Julia, Sandra urejanje in
und Ingo
razvrščanje
Geburtstag?

A

2

Slušno
razumevanje

Tommy and Kai
haben Langeweile

alternativna
izbira

A

3

Slušno
razumevanje

Beim Tierarzt

B

1

Bralno
razumevanje

Simon and Katharina povezovanje,
urejanje in
razvrščanje
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kratki zaprti
odgovori

Vrsta
besedila

Tema

Standard – učenec:

intervju

čas: koledar

− razume preproste izjave v znanem
sobesedilu;

pogovor

prosti čas:
prijatelji,
konjički, šport,
igre

− razume preproste izjave v znanem
sobesedilu;
− je sposoben slediti pogovoru, ki se nanaša
na preproste situacije ali osebne izkušnje;

pogovor

naravno okolje: − razume preproste izjave v znanem
živali
sobesedilu;
− je sposoben slediti pogovoru, ki se nanaša
na preproste situacije ali osebne izkušnje;
− odgovori na vprašanja o besedilu z
besednim odzivom;

pripoved

čas: potek
dneva

− bere znane in tudi nekatere neznane
besede;
− zelo dobro razume pomen besed in
besednih zvez v preprostem besedilu s
pogosto rabljenim in predvidljivim
besediščem;
− najde in razume določene podatke v
besedilu;
− se na prebrano besedilo odziva z izbiro
pravilne rešitve;
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Postavka

Število
točk

1
2
3
4
1
2
3

1
1
1
1
1
1
1

4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Območje

zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
rumeno
rumeno
nad
modrim
rdeče
rdeče
zeleno
rdeče
rdeče
modro
modro
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
modro
zeleno
rumeno
zeleno

IT

ID

0,99
0,98
0,94
0,98
0,70
0,67
0,43

0,08
0,17
0,22
0,13
0,18
0,32
-0,12

0,62
0,71
0,89
0,56
0,42
0,35
0,19
0,92
0,84
0,84
0,91
0,46
0,81
0,67
0,76

0,05
0,22
0,45
0,44
0,57
0,55
0,47
0,40
0,40
0,41
0,39
0,43
0,54
0,54
0,55

Del Naloga Področje

Naslov

Tip naloge

kratki zaprti
odgovori

Vrsta
besedila

Tema

Standard – učenec:

B

2

Bralno
razumevanje

Florian auf dem
Bauernhof

sestavek

naravno okolje: − bere znane in tudi nekatere neznane
narava, mesto,
besede;
kraj, živali
− zelo dobro razume pomen besed in
besednih zvez v preprostem besedilu s
pogosto rabljenim in predvidljivim
besediščem;
− najde in razume določene podatke v
besedilu;
− se na prebrano besedilo odziva s kratkimi
odgovori na vprašanja.
izbirni tip z enim brez
brez teme
− prepozna in razume temeljno besedišče in
pravilnim
besedila
(različne teme)
zna izločiti besedo, ki ne sodi k določeni
odgovorom
(posamezne
temi;
besede)

C

1

Poznavanje in
raba jezika

/

C

2

Poznavanje in
raba jezika

Die Vier Jahreszeiten dopolnjevanje z sestavek
naborom

čas: letni časi

C

3

Poznavanje in
raba jezika

Jonas' Fotoalbum – krajši pisni
eine eigene
sestavek
Geschichte schreiben

prazniki: rojstni − tvori kratko besedilo s pomočjo slikovnih
dan,
iztočnic.
prosti čas:
šport, igre,
počitnice,
naravno okolje:
živali

zgodba

− uporabi temeljno besedišče in nekaj
naučenih vsakdanjih izrazov;

Postavka

Število
točk

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3

Območje

IT

ID

rdeče
modro
rdeče
modro
rdeče
rdeče

0,57
0,48
0,42
0,32
0,57
0,54

0,48
0,38
0,58
0,61
0,57
0,48

zeleno
zeleno
zeleno
rumeno
zeleno
zeleno
zeleno
modro
rumeno
zeleno
modro
modro
zeleno
rdeče
zeleno
rdeče
rumeno
zeleno
rdeče

0,84
0,78
0,96
0,79
0,93
0,91
0,72
0,44
0,60
0,93
0,49
0,38
0,82
0,45
0,89
0,58
0,70
0,79
0,58

0,40
0,47
0,22
0,47
0,35
0,37
0,43
0,55
0,51
0,32
0,43
0,46
0,49
0,60
0,40
0,60
0,47
0,65
0,69
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Izhodišče prvega dela (slušno razumevanje) so bila tri besedila, posneta na zgoščenki. 1. naloga (IT = 0,97) je bila
naloga povezovanja.
Pri 2. nalogi (IT = 0,63) so s pomočjo slišanih informacij bolj ali manj uspešno reševali naloge alternativne izbire. IT
se giblje med 0,71 in 0,43.
Pri podrobnem poslušanju in parafraziranih izjavah se pojavljajo manjše težave.
V 3. nalogi (IT = 0,48) so morali na kratko odgovoriti na zastavljeno vprašanje. IT se giblje med 0,19 in 0,89.
Drugi del (bralno razumevanje) je bil sestavljen iz dveh nalog. Pri 1. nalogi (z IT 0,78) je bilo pomembno
razumevanje daljšega besedila, vezanega na določeno temo. Gre za nalogo povezovanja s selektivnim branjem. IT
se pri teh postavkah giblje med 0,92 in 0,46.
2. naloga (IT = 0,48) je bila naloga kratkih odgovorov. V kompleksnejšem besedilu, vezanem na določeno temo, so
morali poiskati zahtevane podatke. Učencem je naloga povzročala precej težav. IT se giblje med 0,57 in 0,42.
Tretji del (poznavanje in raba jezika) je zajemal 3 naloge. 1. naloga (IT 0,85) je bila naloga izbirnega tipa z eno
možno izbiro. IT se giblje med 0,96 in 0,72.
2. naloga (z IT 0,63) je bila naloga dopolnjevanja z naborom. IT se giblje med 0,93 in 0,38. Upoštevale so se samo
popolnoma pravilno zapisane rešitve.
3. naloga je bila tvorbna naloga (IT = 0,70). Učenci so uspešni pri kriteriju vsebina, težave imajo pri postavki
jezikovna pravilnost.
Povzetek ugotovitev
Analiza dosežkov učencev na NPZ iz nemščine v 6. razredu je pokazala, da so bili učenci pri reševanju nalog
zelo uspešni, saj so dosegli povprečen rezultat 68,58 %. To dokazuje, da je pouk nemščine na tej stopnji
dobro zastavljen, učenci pa imajo solidno znanje. Najmanj težav jim dela slušno razumevanje, največ težav pa
imajo pri slovničnih nalogah poznavanja in rabe jezika, kar je na tej stopnji pričakovano. Manj natančni so
tudi pri prepisovanju besed iz nabora. Članice komisije in sestavljavke nalog ugotavljamo, da pri NPZ iz
nemščine v 6. razredu ni bilo posebnosti. Upoštevali smo priporočila s seminarjev, priporočila Državnega
izpitnega centra ter dragocene nasvete učiteljev iz prakse.
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Hör aufmerksam zu und verbinde die Namen mit dem richtigen Datum wie im
Beispiel. Vorsicht, zwei Daten bleiben übrig.
(Pozorno poslušaj in poveži imena z ustreznim datumom kot v primeru. Pazi, dva
datuma sta odveč.)
Wann haben Niklas, Melina, Julia, Sandra und Ingo Geburtstag?
A

0.

Sandra

1.

Niklas

2.

Melina

B

C

Julia

7
Juni

21
März
D

E
3.

8
Mai

14
Februar

3
Oktober
F

4.

4
September

Ingo
G

0.

1.

17
Juli

2.

3.

4.

B
(4 točke)
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2. naloga
Hör aufmerksam zu. Sind die folgenden Aussagen richtig (R) oder falsch (F)?
Markiere den entsprechenden Buchstaben R oder F wie im Beispiel.
(Pozorno poslušaj. So naslednje trditve pravilne (R) ali napačne (F)? Označi
ustrezno črko R ali F kot v primeru.)
Tommy und Kai haben Langeweile

R
0.

Die Sonne scheint.

X

R
1.

Tommy wünscht sich einen neuen Fußball.

2.

Tommys Fahrrad ist kaputt.

3.

Bei Tommy kann man in der Garage Tischtennis spielen.

4.

Kai darf nicht ohne Knieschützer inlineskaten.

5.

Die Jungen gehen zum Schluss in den Park.

F

F

(5 točk)
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3. naloga
Hör aufmerksam zu und antworte wie im Beispiel.
(Pozorno poslušaj in odgovori kot v primeru.)
Beim Tierarzt

0. Wo sind Tina und Rex?

Beim Tierarzt.

1. Wie heißt Tinas Hund? __________________________________________________

2. Was ist an Rex verletzt? _________________________________________________

3. Wer füttert Rex? ________________________________________________________

4. Was frisst er gern? ______________________________________________________

5. Was hat Rex nun um den Kopf? __________________________________________
(5 točk)
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Lies den Text aufmerksam und löse folgende Aufgabe.
(Pozorno preberi besedilo in reši nalogo.)
Simon und Katharina
Es ist sieben Uhr. Simon und Katharina stehen auf.
Es ist Viertel nach sieben. Simon wäscht sich und putzt sich die Zähne. Katharina
zieht sich schon an.
Es ist halb acht. Simon und Katharina frühstücken. Sie trinken Milch und essen Brot
mit Honig.
Es ist Viertel vor acht. Die Mutter fährt zuerst Simon in die Schule. Dann bringt die
Mutter Katharina in den Kindergarten.
Es ist neun Uhr. Simon hat Mathematik. Er schreibt die Rechenaufgaben in sein Heft.
Katharina spielt in der Puppenecke.
Es ist halb zehn. Es ist Pause. Simon spielt Fußball mit seinen Freunden.
Es ist Viertel nach zwölf. Die Schule und der Kindergarten sind aus. Simon geht zu
Fuß nach Hause.
Es ist ein Uhr. Simon und Katharina essen zu Mittag. Zuerst gibt es Nudelsuppe.
Danach essen sie Fleisch mit Kartoffeln und Gemüse. Katharina mag keine
Kartoffeln. Zum Nachtisch gibt es Eis. Simon und Katharina mögen am liebsten
Schokoladeneis. Hm! Das schmeckt gut!
Es ist zwei Uhr. Simon macht Hausaufgaben. Katharina malt ein Bild für Opa.
Es ist vier Uhr. Die Kinder spielen im Garten. Das macht Spaß!
Es ist acht Uhr. Der Vater bringt Katharina ins Bett. Er liest ihr eine Geschichte vor.
Simon darf noch eine halbe Stunde länger aufbleiben. Danach putzt er sich die
Zähne und geht zu Bett.
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Welche Satzteile passen zusammen? Löse die Aufgabe wie im Beispiel.
Vorsicht, zwei Lösungen bleiben übrig.
(Kateri deli povedi sodijo skupaj? Reši nalogo kot v primeru. Pozor, dve ponujeni
rešitvi sta odveč.)

0.

Katharina schläft

A

Simon in die Schule.

1.

Zum Frühstück trinkt Simon

B

Fußball.

2.

Um Viertel vor acht bringt Mutter

C

im Garten.

3.

Katharina spielt am Vormittag

D

bis sieben Uhr.

4.

In der Pause spielt Simon

E

keine Kartoffeln.

5.

Simon hat Unterricht

F

um halb neun schlafen.

6.

Katharina mag

G

Milch.

7.

Am Nachmittag spielt Simon

H

bis 12.15.

8.

Simon geht

I

in der Puppenecke.

J

Tee.

K

bis 11.45.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

D
(8 točk)
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2. naloga
Lies aufmerksam den Text.
(Pozorno preberi besedilo.)
Florian auf dem Bauernhof
Hallo, ich bin Florian und lebe in der Stadt.
Wir wohnen in einer großen Wohnung
mitten im Zentrum. Das Leben in der Stadt
finde ich toll, weil immer was los ist.
Außerdem haben wir alles in der Nähe:
meine Schule befindet sich gleich um die
Ecke, vor unserem Wohnblock gibt es
einen schönen Spielplatz und der
Supermarkt ist auch nicht weit.
Aber heute ist Samstag und ich bin bei
Oma und Opa auf dem Bauernhof. Meine
Großeltern leben auf dem Land und hier ist
vieles ganz anders.
Wenn ich bei Oma und Opa bin, stehe ich
viel früher auf als zu Hause. Um sechs Uhr
bin ich meistens schon im Bad, wasche mir
das Gesicht und putze mir die Zähne. Dann ziehe ich mich an, renne in den
Hühnerstall und hole frische Eier fürs Frühstück. Oma wartet schon mit Kaffee
und Kakao. Wir frühstücken bis sieben Uhr. Um halb acht kommt der Postbote
und bringt auch Opas Zeitung. Um acht Uhr bin ich natürlich nicht in der Schule.
Ich bin mit Opa im Stall und helfe ihm. Wir füttern zuerst die Tiere und machen
dann den Stall sauber. Das dauert eine Stunde. Dann gehe ich mit Oma in den
Garten und pflücke mir einige Erdbeeren. Die schmecken wirklich lecker. Um ein
Uhr essen wir zu Mittag. Nach dem Mittagessen liest Opa seine Zeitung und ich
spiele mit Maxi, unserem Kater.
Am Nachmittag habe ich keine Hausaufgaben und brauche nicht zu lernen. Es ist
ja Samstag. Aber komisch, eigentlich lerne ich bei Oma und Opa immer was
Neues. Heute, zum Beispiel, hat mir Oma gezeigt, wie man Brot bäckt.
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Bilde kurze Antworten wie im Beispiel.
(Odgovori na kratko kot v primeru.)
0. Wo lebt Florian?
In der Stadt.

1. In welchem Teil der Stadt liegt die Wohnung von Florian und seiner Familie?
_______________________________________________________________________
2. Was gibt es vor seinem Wohnblock?
_______________________________________________________________________
3. Wo holt Florian Eier?
_______________________________________________________________________
4. Wie lange sind Opa und Florian im Stall?
_______________________________________________________________________
5. Mit wem spielt Florian nach dem Mittagessen?
_______________________________________________________________________
6. Von wem hat Florian gelernt, wie man Brot bäckt?
_______________________________________________________________________
(6 točk)
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C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
1. naloga
Welches Wort passt nicht dazu? Kreuze es durch wie im Beispiel.
(Katera beseda ne sodi k ostalim trem? Prečrtaj jo kot v primeru.)
0.

Kaffee

Tee

Wassermelone

Kakao

1.

Kleid

Bluse

Hose

Hase

2.

laufen

lesen

rechnen

schreiben

3.

Schüler

Mutter

Bruder

Schwester

4.

Brot

Wurst

Käse

Saft

5.

essen

trinken

schreiben

kochen

6.

Buch

Bett

Heft

Lineal

7.

sich waschen

sich kämmen

sich setzen

sich Zähne putzen
(7 točk)
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2. naloga
Ergänze den Text mit den Wörtern aus dem Kästchen wie im Beispiel. Zwei
Wörter bleiben übrig.
(Dopolni besedilo z besedami iz okvirčka kot v primeru. Dve besedi sta odveč.)
August

aus

Herbst

ist

Blumen
Meer

Dezember
schneit

Eis

sind

Ferien
um

und

Die vier Jahreszeiten
Wann ist Frühling? Im März, April (0)

und

Mai. Es

wird später dunkel! Draußen (1) ____________________
es schön, in der Sonne, zwischen vielen
(2) ____________________!
Wann ist Sommer? Im Juni, Juli und (3)
___________________. Wir fahren in den (4)
____________________ in die Berge, ans
(5) ____________________ oder bleiben zu Hause. Wir haben
Wann ist (6) ____________________? Im September, Oktober
und November. Rot und gelb, klein und groß
(7) ____________________ die Blätter, die von den Bäumen
fallen. Die Sonne geht weg.
Wann ist Winter? Im (8) ____________________, Januar und
Februar. Ich gehe nicht gerne (9) ____________________ dem
Haus! Es regnet und (10) ____________________, und
Weihnachten steht vor der Tür!
(10 točk)
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3. naloga
Schreibe eine Geschichte zu den Bildern. Schreibe zu jedem Bild mindestens
zwei Sätze.
(Napiši zgodbo k sličicam. K vsaki sličici napiši najmanj dve povedi.)
Jonas' Fotoalbum - Eine eigene
Geschichte schreiben
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Vsebina:

4 točke

Jezikovna pravilnost:

3 točke

Skupno število točk: 52
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4.2.5.2. Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz nemščine v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacije o preizkusu znanja.
Opis, obseg in vsebina preizkusa
Preizkus so učenci in učenke reševali 60 minut, preverjanje pa je potekalo 10. maja 2016.
Preizkus znanja v 9. razredu je vključeval te tri jezikovne zmožnosti: slušno razumevanje, bralno razumevanje ter
pisno sporočanje. Sestavljen je bil iz štirih delov: slušnega razumevanja (3 naloge s 15 postavkami), bralnega
razumevanja (2 nalogi s 15 postavkami), poznavanja in rabe jezika (2 nalogi z 20 postavkami) ter pisnega
sporočanja (4 postavke). Čas reševanja preizkusa znanja je bil 60 minut. Skupno število točk vseh štirih delov je bilo
65, število postavk pa 54.
Preizkus je vseboval naloge alternativne izbire, razvrščanja, povezovanja, urejanja, naloge dopolnjevanja z
naborom, izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom in krajši pisni sestavek.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.5.2.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev

92

Število postavk

54

Možne točke

65

Povprečno štev. točk

41,95

Povprečno štev. odstotnih točk

64,53

Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

0,2
0,6453
0,93

Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.5.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri nemščini, 9. razred
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Dosežki NPZ po spolu nam kažejo, da so učenke za spoznanje uspešnejše od učencev. Sedem učenk je doseglo
največ točk.
Porazdelitev dosežkov pri nemščini po regijah, 9. razred
92 učenk in učencev je preizkuse pisalo na desetih šolah in v treh regijah.
Uspešnejši so bili učenci in učenke pomurske regije, ki so v povprečju presegli državno povprečje.

Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.2.5.2.2: Porazdelitev točk pri nemščini, 9. razred

ZELENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri nemščini določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, so uspešno rešili te naloge:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo tri besedila in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi dejavnostmi.
1. naloga
Pri 1. nalogi govorjenega besedila so učenci slišali besedilo o mladostnikih, njihovih navadah in značaju. Tematika
je učencem blizu. Uspešno so rešili 2., 3., 4. in 5. postavko izbirnega tipa, kjer so se odločali med tremi ponujenimi
odgovori. Na taksonomski ravni so to manj zahtevne postavke.
2. a-naloga
Pri 2. nalogi govorjenega besedila so učenci slišali, kako praznujejo mladostniki v deželah nemškega govornega
področja. Učenci so uspešno rešili 1. in 3. postavko naloge alternativne izbire, kjer so se odločali, ali je izjava
pravilna ali napačna. S selektivnim poslušanjem so morali slišati pravo informacijo.
2. b-naloga
Učenci so uspešno rešili vse štiri postavke te naloge. Tema prazniki je učencem blizu, zato tudi niso imeli večjih
težav. Gre za nalogo alternativne izbire. Na taksonomski ravni je to manj zahtevna naloga.
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo besedilo na določeno temo, ki vsebuje tudi neznane besede in besedne zveze.
1. naloga
V 1. nalogi bralnega razumevanja so morali učenci prebrati anketo na določeno temo, nato pa s selektivnim
branjem poiskati informacijo v besedilu in imena razvrstiti k posameznim izjavam. Uspešno so rešili 1., 5. in 6.
postavko.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
1. naloga
Pri prvi nalogi poznavanja in rabe jezika so morali učenci dopolniti besedilo iz nabora besed. Uspešno so rešili 1.
postavko naloge. V vrzel so morali vstaviti besedo Müllwagen.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 3., 6. in 7. postavko naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro, kjer so morali izmed treh
ponujenih rešitev izbrati pravilno.
V zelenem območju je največ postavk slušnega in bralnega razumevanja, nekaj pa tudi iz poznavanja besedišča,
kar je v skladu s pričakovanji in z učnim načrtom. Učenci besedišče in jezikovne strukture najprej prepoznavajo s
poslušanjem in z branjem ter jih šele nato začnejo tudi uporabljati. Pri bralnem razumevanju so pokazali, da znajo
poiskati prave podatke v besedilu. Pri nalogah poznavanja in rabe jezika so rešili postavke, v katerih se je zahtevalo
temeljno jezikovno znanje.

RUMENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri nemščini določajo mejo med polovicama dosežkov, so poleg nalog iz zelenega
območja uspešno rešili še te naloge:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo dve besedili in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi dejavnostmi.
2. a-naloga
Učenci so uspešno rešili 4. in 6. postavko alternativne izbire, kjer so se odločali, ali je izjava pravilna ali napačna. Na
taksonomski ravni je to zahtevnejša postavka prepoznavanja informacij na recepcijski ravni.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo besedilo na določeno temo, ki vsebuje tudi neznane besede in besedne zveze.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 2., 4., 7. in 8. postavko, v katerih se je preverjalo razumevanje besedila, vezanega na temo
– mladostniki in internet. S selektivnim branjem so poiskali informacijo v besedilu in imena razvrstili k posameznim
izjavam. Naloga je na taksonomski ravni srednje zahtevna.
2. naloga
Pri 2. nalogi bralnega razumevanja gre za posebno zgodbo taksista. Učenci so uspešno rešili 4. in 5. postavko. Gre
za nalogo izbirnega tipa z eno možno izbiro, kjer so morali izmed treh ponujenih rešitev izbrati pravilno.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
2. naloga
Učenci so pravilno rešili 2. in 10. postavko naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro, kjer so morali izmed treh
ponujenih rešitev izbrati pravilno. Vstaviti je bilo treba povratni osebni zaimek dich in vprašalnici Woher oz. Wie.
D) PISNO SPOROČANJE
Pri tej nalogi so učenci s pomočjo iztočnic napisali vodeno besedilo – pismo, v katerem so predstavili športni dan.
Učenci so bili pri tvorbni nalogi uspešni pri postavki zgradba. Naloga preverja zmožnost tvorjenja besedila s
pomočjo danih iztočnic.
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V rumenem območju je največ postavk iz bralnega razumevanja, kar priča o tem, da učenci znajo poiskati
informacije, sklepati in izluščiti bistvo. Pri nalogah slušnega razumevanja pokažejo, da znajo natančno poslušati
besedilo na znano temo ter poiskati določene podatke in jih pri reševanju naloge uporabiti. Pri poznavanju in rabi
jezika učenci pokažejo, da prepoznajo določene strukture in besedišče ter jih znajo uporabiti. Pri tvorbni nalogi
izjemoma tvorijo daljše povedi, hitro se zadovoljijo s kratkimi odgovori.

RDEČE OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri nemščini določajo zgornjo četrtino dosežkov, so poleg nalog iz zelenega in
rumenega območja uspešno rešili še te naloge:
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo besedilo na določeno temo, ki vsebuje tudi neznane besede in besedne zveze.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 3. postavko, v kateri se je preverjalo razumevanje besedila, vezanega na določeno temo. S
selektivnim branjem so poiskali informacijo v besedilu in imena razvrstili k posameznim izjavam. Naloga je na
taksonomski ravni srednje zahtevna.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 1., 2., 3., 6. in 7. postavko. Pri nalogi izbirnega tipa so se odločali, ali je izjava pravilna ali
napačna.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
1. naloga
Pri nalogi poznavanja in rabe jezika so morali učenci dopolniti besedilo iz nabora besed. Uspešno so rešili 2., 4., 5.,
8. in 9. postavko naloge.
2. naloga
Učenci so pravilno rešili 1., 4., 8. in 9. postavko naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro, kjer so morali izmed treh
ponujenih rešitev izbrati pravilno.
D) PISNO SPORAZUMEVANJE
Učenci tvorijo krajše vodeno pisno besedilo na podlagi iztočnic.
Pri pisnem sporočanju so uspešno rešili postavko vsebina. Učenci so vajeni pisanja kratkih odgovorov, daljše
povedi tvorijo izjemoma. O neki temi niso vajeni napisati več kot tri, štiri povedi.

MODRO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri nemščini določajo zgornjo desetino dosežkov, so poleg nalog iz zelenega,
rumenega in rdečega območja uspešno rešili še naslednje naloge:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo dve besedili in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi dejavnostmi.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 1. postavko. Zahtevala je natančno poslušanje in parafrazo passiv.
Naloga spada v višjo taksonomsko stopnjo.
2. a-naloga
Učenci so uspešno rešili 5. postavko alternativne izbire, kjer so se odločali, ali je izjava pravilna ali napačna. Na
taksonomski ravni je to zahtevnejša postavka prepoznavanja informacij na recepcijski ravni.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
1. naloga
Pri nalogi poznavanja in rabe jezika so morali učenci dopolniti besedilo iz nabora besed. Uspešno so rešili 3., 6., 7.
in 10. postavko naloge.
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2. naloga
Učenci so pravilno rešili 5. postavko naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro, kjer so morali izmed treh ponujenih
rešitev izbrati pravilno. Vrzel v povedi so morali zapolniti z in den.
D) PISNO SPORAZUMEVANJE
Učenci tvorijo krajše vodeno pisno besedilo na podlagi iztočnic.
Pri pisnem sporočanju so uspešno rešili postavki besedišče in jezikovna pravilnost. Učenci so vajeni pisati kratke
odgovore, daljše povedi tvorijo izjemoma. O neki temi niso vajeni napisati več kot tri, štiri povedi.

NAD MODRIM OBMOČJEM

A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo dve besedili in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi dejavnostmi.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 2. postavko. Pri nalogi alternativne izbire so se odločali, ali je izjava pravilna ali napačna.
Predvidevamo, da so pri tej postavki ostali učenci imeli težave z razumevanjem besede Feuerwerk in jo zamenjali s
Feuer.

SKLEP
Razporeditev dosežkov kaže, da so učenci najuspešnejši pri slušnem in bralnem razumevanju, kar je v skladu z
učnimi cilji za razvijanje sporočilne sposobnosti, ki je prilagojena otrokovi starostni stopnji. Učenci so torej uspešni
pri nalogah slušnega razumevanja, kjer pazljivo in natančno poslušajo ter ustrezno pisno reagirajo. Uspešni so tudi
pri bralnem razumevanju, kjer berejo in razumejo na določeno temo vezano besedilo, ki vsebuje izraze iz
njihovega besednega zaklada. Naloge poznavanja in rabe jezika spadajo v višjo taksonomsko raven, zato so tudi
bolj selektivne. Razvijanje sporočilne sposobnosti je najpomembnejši cilj pouka nemščine, kar upoštevamo tudi
pri sestavi preizkusa znanja. Prav tako rezultati kažejo, da so tipi nalog učencem znani in s tem niso imeli težav.
Večina učencev prepozna besedišče. Več težav so imeli samo tam, kjer so morali natančneje poslušati oz. brati ter
sklepati in povezovati. Zahtevnejša je bila tudi tvorbna naloga, ki preverja sporazumevalno sposobnost, učenci pa
so imeli težave z jezikovno pravilnostjo in besediščem.
Glede na cilje preverjanja ima vsaka naloga postavke, ki padejo vsaj v dve območji. Veliko postavk v preizkusu (13)
spada v zeleno območje, 11 postavk v rumeno, v rdečem območju je največ postavk (16), predvsem nalog
poznavanja in rabe jezika pa tudi bralnega razumevanja, v modrem območju je 1 postavka naloge slušnega
razumevanja, 1 postavka bralnega razumevanja in 5 postavk poznavanja in rabe jezika, 1 postavka pa je zunaj vseh
območij, in to pri slušnem razumevanju.
Ravni zahtevanega znanja so v skladu s cilji in standardi učnega načrta, zato so rezultati pričakovani.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja

Preglednica 4.2.5.2.2: Specifikacijska tabela, nemščina, 9. razred
Del Naloga Jezikovna
zmožnost

Naslov

Tip naloge

Vrsta
besedila

Tema

Standard – učenec:

pogovor

jaz: videz, čustva,
značaj
šola

− razume temeljno sporočilo besedil
s področja šole, prostega časa;
− iz besedila razbere določene
specifične podatke;

prazniki, navade,
običaji

− razume temeljno sporočilo besedil
s področja praznikov, običajev;
− iz besedila razbere določene
specifične podatke;

A

1

Slušno
razumevanje

Paulas
Mitschüler

izbirni tip z enim
pravilnim
odgovorom

A

2.a

Slušno
razumevanje

Feiertage

alternativna izbira intervju

2.b

Slušno
razumevanje

Feiertage

B

1

Bralno
razumevanje

Wie oft bist du povezovanje,
im Internet?
urejanje in
razvrščanje

prispevek

sredstva obveščanja: − razbere glavno misel krajših
splet
besedil iz osebnega in delno
širšega tematskega področja in
najvažnejše podrobnosti;

B

2

Bralno
razumevanje

Der Taxifahrer izbirni tip z enim
pravilnim
odgovorom

pripoved

delo, poklici, storitve − poišče določene specifične
podatke;
− prebere besedilo in prepozna
nekatere okoliščine (na primer
dogajalni kraj, čas).
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Postavka

Število
točk

Območje

IT

ID

1
2
3
4
5
1

1
1
1
1
1
1

2

1

0,40
0,85
0,87
0,87
0,96
0,86
0,46

0,23
0,47
0,38
0,45
0,31
0,20
0,08

3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

modro
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
nad
modrim
zeleno
rumeno
modro
rumeno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
rumeno
rdeče
rumeno
zeleno
zeleno
rumeno
rumeno
rdeče
rdeče
rdeče
rumeno
rumeno
rdeče
rdeče

0,87
0,73
0,58
0,72
0,85
0,92
0,98
0,89
0,90
0,74
0,65
0,74
0,88
0,79
0,76
0,84
0,58
0,65
0,68
0,64
0,77
0,55
0,50

0,22
0,58
0,13
0,35
0,13
0,17
0,18
0,27
0,33
0,31
0,50
0,37
0,40
0,39
0,48
0,36
0,54
0,25
0,50
0,53
0,38
0,43
0,42

Jezikovna
Del Naloga zmožnost

Naslov

Tip naloge

Vrsta besedila Tema

Standard – učenec:

Postavka

Število
točk

Območje

− uporabi usvojeno besedišče v
novih kontekstih;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vsebina
Zgradba
Besedišče
Jez. prav.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
4
4

zeleno
rdeče
modro
rdeče
rdeče
modro
modro
rdeče
rdeče
modro
rdeče
rumeno
zeleno
rdeče
modro
zeleno
zeleno
rdeče
rdeče
rumeno
rdeče
rumeno
modro
modro

C

1

Poznavanje in Müll, Müll, Müll dopolnjevanje z
raba jezika
naborom

članek

C

2

Poznavanje in raba jezika

izbirni tip z enim
pravilnim
odgovorom

brez besedila brez teme (različne
(posamezni teme)
stavki)

− pravilno uporabi preproste
strukture in usvojeno besedišče;

D

1

Pisno
sporočanje

krajši pisni
sestavek

pismo

− napiše razumljivo besedilo tudi s
podrobnostmi iz vsakdanjega
okolja, z realnega področja, ki ga
osebno zanima;
− tvori besedilo z uporabo navodil;
− večinoma pravilno uporablja
posebnosti nemščine pri zapisu;
− obvlada v ustrezni meri besedišče
in strukture, ki so potrebne za
besedila v običajnih situacijah;
− zna posredovati znane informacije;
− na preprost način predstavi potek
športnega dne v šoli.

-

naravno okolje: skrb
za okolje

šola, izobraževanje,
prosti čas: šport

0,79
0,66
0,40
0,45
0,57
0,36
0,38
0,50
0,53
0,36
0,51
0,73
0,88
0,55
0,41
0,87
0,91
0,54
0,57
0,77
0,54
0,61
0,49
0,46
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0,64
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0,43
0,53
0,42
0,33
0,77
0,68
0,78
0,72
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Izhodišče prvega dela (slušno razumevanje) sta bili dve neznani govorjeni besedili, posneti na zgoščenki. S tema
nalogama smo preverjali učenčevo zmožnost poslušanja in slušnega razumevanja.
Obe nalogi so učenci dobro reševali, saj se IT giblje med 0,70 in 0,91. Iz rezultatov analize je razvidno, da je bila
naloga A2b s štirimi postavkami najbolje rešena naloga v preizkusu. ID je bil zato le 0,29. Večina učencev je z
lahkoto prepoznala praznike.
Drugi del (bralno razumevanje) je bil sestavljen iz dveh nalog, ki sta preverjali učenčeve zmožnosti branja in
bralnega razumevanja.
Prva naloga B1 s sedmimi postavkami ni presegla učenčev receptivni besedni zaklad in je bila zelo dobro rešena.
Druga naloga B2 je bila naloga izbirnega tipa z eno možno izbiro. Naloga je bila dobro rešena, saj je IT 0,63.
Tretji del (poznavanje in raba jezika) je zajemal dve nalogi, na podlagi katerih so učenci pokazali, kako dobro
poznajo in uporabljajo določene jezikovne strukture v sobesedilu.
Prva naloga C1 se je izkazala kot najtežja naloga pri poznavanju in rabi jezika, saj IT znaša 0,50. Gre za nalogo
dopolnjevanja z naborom besed. Težave so učencem povzročale 6., 7. in 10. postavka. Predvidevamo, da jim tema
varstvo okolja in besedišče povezano s to temo ni blizu. Nalogo C2 so učenci rešili solidno. Več napak se je
pojavilo pri postavki C2.5, ki je preverjala predloge in sklanjanje samostalnikov.
V četrtem delu D (pisno sporočanje) so učenci tvorili krajše vodeno pisno besedilo v obliki članka za šolski časopis.
Vseboval je te postavke: 1. vsebino (IT = 0,54), 2. zgradbo (IT = 0,61) 3. besedišče (IT = 0,49) in 4. jezikovno
pravilnost (IT = 0,46). Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da imajo učenci največ težav pri jezikovni pravilnosti.
Sklepne ugotovitve
Rezultati kažejo, da so bile naloge pripravljene v skladu z zastavljenimi cilji PK ter s cilji in standardi v učnem
načrtu. Najvišje število točk (65) je dosegla ena učenka, najnižje (23) pa prav tako ena učenka. Visok je indeks
zanesljivosti, saj znaša 0,93.
Navodila za reševanje nalog so bila jasno oblikovana in učenci niso imeli večjih težav pri samostojnem
reševanju, kar potrjuje dejstvo, da poznajo posamezne tipe nalog.
Za izboljšanje dela pri pouku predlagamo več samostojnega tvorjenja besedil pri urah pouka.
Učence in učenke je potrebno motivirati, da se bodo pri NPZ potrudili in pokazali svoje dejansko znanje. NPZ
v 9. razredu umeščamo v Skupni evropski jezikovni okvir na raven A2. Kot pomoč pri poučevanju in
zastavljanju ciljev predlagamo Učni načrt za nemški jezik in publikacijo Skupni evropski jezikovni okvir: učenje,
poučevanje, ocenjevanje (način dostopa (URL): http://www.mss.gov.si/si/ delovna_podrocja/razvoj_solstva/
jezikovno_izobrazevanje/skupni_evropski_jezikovni_okvir_sejo/).
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Hör aufmerksam zu. Umkreise den Buchstaben vor der richtigen Antwort wie im
Beispiel. (Pozorno poslušaj in obkroži črko pred pravilnim odgovorom kot v primeru.)
Paulas Mitschüler
0.

Susi:

A

freundlich

B

aktiv

C

vorsichtig

1.

Peter:

A

passiv

B

ehrgeizig

C

spontan

2.

Barbara:

A

ordentlich

B

mutig

C

sparsam

3.

Max:

A

erfolgreich

B

begeisterungsfähig

C

undiszipliniert

4.

Julia:

A

altmodisch

B

modebewusst

C

zurückhaltend

5.

Ben:

A

optimistisch

B

passiv

C

kreativ
(5 točk)
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2. naloga
Hör gut zu und löse die Aufgaben 2a und 2b. (Pozorno poslušaj in reši nalogi 2a in 2b.)
Feiertage
2a Sind die folgende Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? Markiere den
entsprechenden Buchstaben R oder F wie im Beispiel.
(So naslednje trditve pravilne (R) ali napačne (F)? Označi ustrezno črko R ali F kot v
primeru.)
R

F

X

0.

Emmas Lieblingsfeiertag ist Silvester.

1.

Emma braucht zum Bleigießen einen Löffel und eine Taschenlampe.

2.

Carola erzählt, dass man in der Schweiz um Mitternacht ein Feuer
macht.

3.

Carola pustet die Kerzen aus und öffnet ihre Geschenke.

4.

Carola verkauft alle Geschenke sofort im Internet.

5.

Selina bastelt in der Adventszeit einen Adventskalender.

6.

Selina backt kein Weihnachtsgebäck.
(6 točk)

2b Über welche Feiertage wurde gesprochen? Umkreise JA oder NEIN.
(O katerih praznikih je bilo govora? Obkroži JA ali NEIN.)
0.

2.

1.

JA. / NEIN.

JA. / NEIN.

JA. / NEIN.
4.

3.

JA. / NEIN.

JA. / NEIN.

(4 točke)
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Lies den Text. (Preberi besedilo.)
Wie oft bist du im Internet?
Calista, 11, aus Berlin
Ziemlich oft, meistens schulisch, aber manchmal auch zum Spaß. Wenn ich etwas suche
oder nicht weiß, schaue ich im Internet nach. Wir haben zu Hause drei Computer und einen
Laptop für alle, der steht im Büro meiner Eltern. Wenn ihn niemand braucht, nehme ich ihn
mit an meinen Schreibtisch, aber mein absolutes Zeitlimit ist eine Dreiviertelstunde, sonst
kann ich mich nicht mehr losreißen und hänge die ganze Zeit drin. Wenn ich zum Spaß im
Internet bin, sehe ich mir meine Lieblingsserie auf ZDF TV an. Ich wünschte, ich hätte
meinen eigenen Computer, dann könnte ich auch mal meine Fotos darauf speichern.
Keno, 9, aus Berlin
Vielleicht zwei- bis fünfmal in der Woche, jedenfalls nicht jeden Tag. Und wenn, dann mit
Papas iPad oder auf seinem Computer oder iPhone. Ich habe auch selbst ein Handy, ein
ganz altmodisches mit Knöpfen, mit dem kann ich aber nur telefonieren. Wenn ich ins
Internet will, frage ich meinen Papa. Manchmal mache ich es auch heimlich. Dann google ich
»Herr der Ringe«-Szenen oder gucke Fußballvideos. Aber ich darf eh immer nur ganz kurz.
Finn, 10, aus Holzkirchen
Nur selten, vielleicht dreimal im Monat. Seit einem Jahr habe ich einen iPod, mit dem ich ins
Netz kann, aber das mache ich nur, wenn ich etwas googeln will, zum Beispiel wie viele
Dollar ein Euro sind. Manchmal schaue ich mir auch so etwas wie die größte Seifenblase der
Welt auf YouTube an. Ich habe sogar einen eigenen Computer in meinem Zimmer, aber mit
dem gehe ich eigentlich nie ins Netz. Ich bin auch nicht auf Facebook. Mein Bruder spielt da
abends immer Spiele. Wenn ich Fragen habe, frage ich lieber meine Eltern als das Internet.
(Dein Spiegel 1/2014)

Für wen trifft das zu? Markiere wie im Beispiel. (Za koga to velja? Označi kot v primeru.)
Calista
0.

Keno

Finn
X

surft selten im Netz.

1.

kann mit seinem Handy nicht im Internet surfen.

2.

begrenzt sich die Zeit im Internet.

3.

nutzt das Internet auch für die Schule.

4.

hat einen eigenen Computer.

5.

muss den Vater um Erlaubnis fragen.

6.

sieht sich Sportvideos im Internet an.

7.

hat Zugang zu mehreren Computern.

8.

stellt lieber seinen Eltern Fragen.
(8 točk)
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2. naloga
Lies den Text. (Preberi besedilo.)
Der Taxifahrer
Herr Müller aus Köln muss eine Geschäftsreise nach Frankreich machen. Er wird am späten
Nachmittag in Paris erwartet. Gestern Abend hat er noch seinen Koffer gepackt und seine
Geschäftspapiere vorbereitet.
Jetzt ist es sieben Uhr morgens. Herr Müller hat schon geduscht. Auf seinem Handy wählt er
die Nummer einer Taxifirma. Das Taxi sollte um acht Uhr vor dem Haus warten. Um 9.16 Uhr
fährt der Zug am Hauptbahnhof ein. Der Zug wird um 15 Uhr in Paris ankommen. Herr Müller
sitzt nun beim Frühstück und liest die Zeitung.
Um zehn vor acht hört Herr Müller eine Autohupe vor seinem Haus. Er klemmt sich die
Zeitung unter den Arm, nimmt von seiner Frau Abschied, ergreift Koffer und Aktentasche und
tritt vors Haus. Am Straßenrand wartet ein schwarzes Auto mit der Aufschrift TAXI. Der
Fahrer grüßt und verstaut Herrn Müllers Gepäck im Kofferraum. Er fragt seinen Fahrgast, ob
er vorn neben ihm sitzen oder lieber hinten Platz nehmen möchte. Herr Müller setzt sich auf
einen Rücksitz. Hier kann er noch in Ruhe seine Zeitung weiter lesen.
Während der Fahrt will Herr Müller den Taxifahrer etwas fragen. Dazu tippt er ihm von hinten
auf die Schulter. Da schreit der Fahrer laut auf, verliert die Kontrolle über den Wagen,
verfehlt knapp einen entgegenkommenden Bus, saust über den Gehsteig und kommt ein
paar Zentimeter vor einem Schaufenster zum Stehen.
Eine kurze Zeit ist alles still. Dann kreischt der Taxifahrer: „Mensch, Sie haben mich zu Tode
erschreckt. Warum haben Sie das gemacht?“ Herr Müller kann das nicht begreifen und fragt:
„Was ist denn mit Ihnen los? Lassen Sie sich so leicht erschrecken?“ Der Fahrer hat sich
etwas beruhigt und sagt: „Na ja, wissen Sie, heute ist mein erster Tag als Taxifahrer. Die
letzten 25 Jahre habe ich einen Leichenwagen* gefahren.“
(www.deutschalsfremdsprache.ch, 5/2013)
*Leichenwagen: meist schwarzes Auto zum Transport von Verstorbenen/toten Menschen
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Umkreise den Buchstaben vor der richtigen Antwort wie im Beispiel.
(Obkroži črko pred pravilnim odgovorom kot v primeru.)
0.

1.

2.

3.

4.

Wann hat Herr Müller seine Koffer gepackt?
A

Am späten Nachmittag.

B

Am Abend vor der Abreise.

C

Am Morgen vor der Abreise.

Warum fährt Herr Müller nach Paris?
A

Weil er zwei Wochen Urlaub machen will.

B

Weil er Französisch lernen möchte.

C

Weil er eine Besprechung mit Kunden hat.

Wann bestellt Herr Müller das Taxi?
A

Am Abend vor der Abreise.

B

Am Morgen vor dem Frühstück.

C

Nach dem Frühstück.

Womit möchte Herr Müller nach Paris?
A

Mit seinem Auto.

B

Mit einem Flugzeug.

C

Mit der Bahn.

Wann kommt das Taxi an?
A

Um zehn vor acht.

B

Um sieben Uhr.

C

Um zehn nach acht.
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5.

6.

7.

Warum sitzt Herr Müller hinten im Taxi?
A

Weil er noch kein Frühstück gehabt hat.

B

Weil er seine Zeitung lesen will.

C

Weil er den Fahrer erschrecken will.

Was ist der Grund, dass der Taxifahrer laut aufschreit?
A

Er erschrickt.

B

Herr Müller ist plötzlich tot.

C

Ein Bus fährt direkt auf ihn zu.

Warum ist der Taxifahrer so erschrocken?
A

Weil er nicht gewohnt ist, dass sich seine Fahrgäste bewegen.

B

Weil er zum ersten Mal ein Auto fährt.

C

Weil er beinahe einen Unfall verursacht hätte.
(7 točk)
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C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
1. naloga
Ergänze den Text mit den Wörtern aus dem Kästchen wie im Beispiel. Achtung, drei
Wörter bleiben übrig!
(Vstavi ustrezne besede iz okvirčka kot v primeru. Pozor, tri besede so odveč!)

Müll, Müll, überall!
Batterien
wenig
Mülltonne

Papier

abgeben

oder

mehr

Müllwagen
gesammelt

Vor jedem Haus steht eine große (0)

Stunden

Plastik
Abfall

Mülltonne

bringt
wegwerfen

.

Einmal in der Woche kommt der (1) _______________________ und leert die Tonne aus. Den
Müll (2) _______________________ er zur Mülldeponie. Ein Teil des Mülls verrottet. Doch
(3) _______________________ und andere Materialien wie Metall (4) ______________________
Glas zerfallen nicht so schnell. Ein Plastiksack braucht dazu (5) _______________________
als hundert Jahre! Nicht alles ist reiner (6) _______________________. Viele Stoffe können
extra (7) _______________________ und wieder verarbeitet werden. Problemstoffe, wie zum
Beispiel (8) _______________________, dürfen überhaupt nicht in den Müll. Wir müssen sie
extra sammeln und an Sammelstellen (9) _______________________.
Am besten ist es, möglichst (10) _______________________ Müll zu machen.
(Prirejeno po: Spatzenpost, 4/2013)

(10 točk)
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2. naloga
Umkreise den Buchstaben vor der richtigen Lösung wie im Beispiel.
(Obkroži črko pred ustrezno rešitvijo kot v primeru.)
0.

1.

2.

3.

4.

258

Hast du deine Schlüssel gefunden? – Ja, ich … sie in meiner Handtasche gehabt.
A

muss

B

werde

C

habe

Keiner weiß, … der Fotokurs plötzlich abgesagt wurde.
A

als

B

wenn

C

warum

Was ist los? Freust du … nicht über dein Geschenk?
A

dich

B

dein

C

sich

Warum lernst du denn nachts? – Da kann ich mich … konzentrieren.
A

besser

B

lieber

C

größer

Wann hast du deinen Führerschein gemacht? – … drei Jahren.
A

Seit

B

Vor

C

Bis
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5.

6.

7.

8.

9.

Maria, kannst du bitte die Gläser … Keller tragen? Sie stören hier.
A

auf den

B

in dem

C

in den

Ich freue mich auf Italien. Dort … es sehr viele Sehenswürdigkeiten zu sehen.
A

geben

B

gibt

C

gibst

Bist du ... sicher, dass du keinen Fehler gemacht hast?
A

ganz

B

zwar

C

viel

Wie viel wiegt dein Hund? – … 7 kg, genau weiß ich das nicht.
A

Völlig

B

Ungefähr

C

Gering

Wann beginnt die Vorstellung? Kannst du dich noch … erinnern?
A

woran

B

an dem

C

daran

10. … war der Besuch bei deinem Opa?
A

Was

B

Woher

C

Wie
(10 točk)
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D) PISNO SPOROČANJE
Schreibe einen Zeitungsartikel für die Schülerzeitung über einen Sporttag an deiner
Schule.
−

Wann war der Sporttag?

−

Wie war der Ablauf des Sporttages? (Aktivitäten, Pausen …)

−

Wie hat es dir oder deinen Mitschülern gefallen?

Schreibe 80 bis 100 Wörter. Punkte bekommst du für Inhalt, Aufbau, Wortschatz und
sprachliche Richtigkeit.
(Napiši članek za šolski časopis o športnem dnevu na tvoji šoli.
−

Kdaj je bil športni dan?

−

Kako je potekal? (Dejavnosti, odmori …)

−

Kako je bilo tebi ali tvojim sošolcem všeč?

Napiši 80 do 100 besed. Točke dobiš za vsebino, zgradbo, besedišče in pravilno rabo
jezika.)

Ta prostor lahko uporabiš za
osnutek,
ki se ne vrednoti.
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Vsebina:

5 točk

Zgradba:

2 točki

Besedišče:

4 točke

Jezikovna pravilnost:

4 točke

Skupno število točk: 65
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4.2.6 Predmetna komisija za matematiko
4.2.6.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz matematike v 6. razredu
SLIKE
Slika 4.2.6.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki, 6 razred
Slika 4.2.6.1.2: Porazdelitev točk pri matematiki, 6. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.6.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.6.1.2: Porazdelitev dosežkov pri matematiki po regijah, 6. razred
Preglednica 4.2.6.1.3: Specifikacijska tabela, matematika, 6. razred

4.2.6.2 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja
iz matematike v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.6.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki, 9. razred
Slika 4.2.6.2.2: Porazdelitev točk pri matematiki, 9. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.6.2.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.6.2.2: Porazdelitev dosežkov pri matematiki po regijah, 9. razred
Preglednica 4.2.6.2.3: Specifikacijska tabela, matematika, 9. razred
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4.2.6.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacija o preizkusu znanja.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.6.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev

17.358

Število postavk v preizkusu

48

Možne točke

48

Povprečno štev. točk

25,82

Povprečno štev. točk v odstotkih

53,79

Standardni odklon

21,19

Indeks težavnosti

0,54

Indeks zanesljivosti

0,93

Vse možne točke (48) je doseglo 27 učencev (0,16 %), medtem ko je 10 učencev (0,06 %) doseglo 0 točk.
Dosežki po spolu in regijah
Razlaga grafov je podana v poglavju 4.1.2 Smernice za analizo dosežkov nacionalnega preverjanja znanja.
Slika 4.2.6.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki, 6 razred

Porazdelitev dosežkov po spolu je skoraj simetrična. Učenci in učenke so približno enako uspešno reševali
matematične naloge oziroma pri rezultatih ne ugotavljamo pomembnih razlik med spoloma.
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Preglednica 4.2.6.1.2: Porazdelitev dosežkov pri matematiki po regijah, 6. razred
V preglednici so regije zapisane po abecednem redu.
Regija

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

Gorenjska regija

54,21

21,28

1.927

35

Goriška regija

54,23

19,16

954

28

Jugovzhodna Slovenija

52,80

22,01

1.207

36

Koroška regija

51,09

20,47

633

23

Notranjsko-kraška regija

54,77

20,20

438

15

Obalno-kraška regija

53,09

20,56

847

27

Osrednjeslovenska regija

56,58

21,19

4.790

105

Podravska regija

51,60

21,46

2.480

87

Pomurska regija

50,34

21,42

935

39

Savinjska regija

53,58

20,79

2.254

59

Spodnjeposavska regija

51,13

21,78

586

22

Zasavska regija

51,13

21,41

307

8

Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu
Slika 4.2.6.1.2: Porazdelitev točk pri matematiki, 6. razred

Pojasnilo: PK za matematiko je pri opisih dosežkov pri vsaki postavki uporabila tisti cilj iz Učnega načrta za
matematiko (2011), ki odraža cilj posamezne postavke v nalogi.
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ZELENO OBMOČJE

Učenci seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona. Izmerijo razdaljo med točko in premico. Prepoznajo
vzporednost in uporabljajo simboliko. Podatke zberejo v preglednici, jih znajo tolmačiti in ponazoriti z različnimi
prikazi.
Učenci:
− pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona (nalogi 1.a.1 in 1. b);
− izmerijo razdaljo med točko in premico (naloga 6. b);
− poznajo in uporabljajo matematično simboliko za vzporednost (naloga 6. d);
− dane podatke smiselno uredijo v preglednico (naloga 8. a);
− iz prikaza razberejo podatek (naloge 8. b, 8. c in 8. d);
− ponazorijo podatke s prikazom s stolpci (nalogi 8.e.1 in 8.e.2).
Zgled: naloga 8

RUMENO OBMOČJE

Učenci zaokrožijo števila na stotice, množijo naravna števila z decimalnim številom, izračunajo del celote.
Pretvorijo enote za čas. Rešijo enačbo in zapišejo množico rešitev. Narišejo vzporednico k dani premici skozi dano
točko. Izmerijo velikost ostrega kota. Znajo pretvoriti enote za maso. Uporabijo strategijo reševanja preprostega
matematičnega problema iz vsakdanjega življenja.
Učenci:
− števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice, desettisočice, stotisočice (naloga 1.a.2);
− množijo naravna števila z decimalnim številom (naloga 1.c.1);
− izračunajo a/b od c (nalogi 2.c.1 in 2.c.2);
− pretvarjajo enote za čas (naloga 3.1);
− rešijo enačbe v dani osnovni množici s pomočjo tabele in določijo njeno množico rešitev (naloga 5. a);
− skozi dano točko narišejo vzporednico k dani premici (naloga 6. c);
− izmerijo kot do stopinje natančno (naloga 7. b);
− uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju besedilnih nalog (naloga 10.a.1);
− rešijo besedilne naloge (probleme) (naloga 10.a.2).
Zgleda: nalogi 2. c in 7. b

RDEČE OBMOČJE

Učenci prepoznajo dele celote na sliki, zapišejo desetiški ulomek z decimalno številko, na konkretnem primeru
uporabijo pravilo za deljivost z 10. Poznajo vrste kotov. Izračunajo širino pravokotnika z danim obsegom in
dolžino. Prepoznajo lik z najmanjšim obsegom. Rešijo preprost matematični problem iz vsakdanjega življenja.
Učenci:
− na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji ali manjši od celote, in jih zapišejo v obliki ulomka
(naloga 2. a);
− desetiški ulomek zapišejo z decimalno številko (naloga 2. d);
− spoznajo in uporabljajo pravilo za deljivost z 10 (naloga 4. e);
− razlikujejo vrste kotov (naloga 7. c);
− ugotovijo neznano količino iz obrazca z geometrijsko vsebino (nalogi 9.a.1 in 9.a.2);
− opredelijo obseg lika (naloga 9.c.1);
− ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost številskega izraza (nalogi 10.a.3 in 10.b.2);
− rešijo besedilne naloge (probleme) (naloga 10.b.1).
Zgledi: naloge 2. a, 2. d, 9. a in 10. b
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MODRO OBMOČJE

Učenci zaokrožijo decimalno število na desetine. Delijo decimalno število z naravnim številom. Na številski premici
ponazorijo dani ulomek. Na konkretnem primeru uporabijo pravila za deljivost z 2, s 5, z 9 ter z 2 in s 3 hkrati. Rešijo
matematični problem iz vsakdanjega življenja v povezavi s časom. Rešijo enačbo v dani osnovni množici in
zapišejo množico rešitev. Skozi dano točko narišejo pravokotnico k dani premici. Izračunajo obseg sestavljenega
lika iz več pravokotnikov in primerjajo ploščine sestavljenih likov. Učenci utemeljujejo dobljeno rešitev.
Učenci:
− decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk (naloga 1.c.2);
− delijo decimalno število z naravnim številom (naloga 1. d);
− ponazorijo dani ulomek na številski premici (nalogi 2.b.1 in 2.b.2);
− rešijo besedilne naloge (probleme) (nalogi 3.2 in 3.3);
− spoznajo in uporabljajo pravila za deljivost z 2, s 5, z 9 ter z 2 in s 3 hkrati (naloge 4. a, 4. c, 4. d in 4. f);
− s premislekom rešijo enačbe (naloga 5. b);
− skozi dano točko narišejo pravokotnico k dani premici (naloga 6. a);
− izračunajo obseg sestavljenega lika (naloga 9.b.1);
− opredelijo ploščino lika (naloga 9.c.2);
− razvijajo kritični odnos do podatkov in rešitve (naloga 10. c).
Zgledi: naloge 1. d, 2. b, 4. a, 4. c, 4. d in 4. f

NAD MODRIM OBMOČJEM

Naloge, ki niso tipične za nobeno od prej opisanih območij in jih v 65 odstotkih primerov ne rešijo niti učenci z
najboljšimi dosežki. Te naloge reši manj kot tretjina najboljših učencev, to je učencev, ki so uvrščeni v modro
območje.
Učenci na konkretnem primeru uporabijo pravilo za deljivost s 3. Prepoznajo razdelitev polnega kota na dva kota.
Izračunajo obseg sestavljenega lika iz več pravokotnikov.
Učenci:
− spoznajo in uporabljajo pravilo za deljivost s 3 (naloga 4. b);
− usvojijo pojem kot (naloga 7. a);
− izračunajo obseg sestavljenega lika iz več pravokotnikov (naloga 9.b.2).
Zgleda: nalogi 4. b in 7. a
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja

Preglednica 4.2.6.1.3: Specifikacijska tabela, matematika, 6. razred
Naloge

1

2

3

1.a.1
1.a.2
1. b
1.c.1
1.c.2
1. d
2. a
2.b.1
2.b.2
2.c.1
2.c.2
2. d
3.1
3.2

Število Področje
točk

6

6

3

3.3
4

5

6

4. a
4. b
4. c
4. d
4. e
4. f
5. a
5. b
6. a
6. b
6. c
6. d

6

2

4

Računske operacije in njihove lastnosti
Naravna števila
Računske operacije in njihove lastnosti
Računske operacije in njihove lastnosti
Racionalna števila
Računske operacije in njihove lastnosti
Racionalna števila
Racionalna števila
Racionalna števila
Racionalna števila
Racionalna števila
Racionalna števila
Merjenje
Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Računske operacije in njihove lastnosti
Računske operacije in njihove lastnosti
Računske operacije in njihove lastnosti
Računske operacije in njihove lastnosti
Računske operacije in njihove lastnosti
Računske operacije in njihove lastnosti
Enačbe in neenačbe
Enačbe in neenačbe
Geometrijski elementi in pojmi
Geometrijski elementi in pojmi
Geometrijski elementi in pojmi
Geometrijski elementi in pojmi

Taksonomska
stopnja

Cilj – učenec

pisno sešteva in odšteva naravna števila do milijona;
števila zaokroži na desetice, stotice, tisočice, desettisočice, stotisočice;
pisno sešteva in odšteva naravna števila do milijona;
množi naravna števila z decimalnim številom;
decimalno število zaokroži na dano število decimalk;
deli decimalno število z naravnim številom;
na modelih in na sliki prepozna dele celote, ki so večji ali manjši od
celote, in jih zapiše v obliki ulomka;
ponazori dani ulomek na številski premici;
ponazori dani ulomek na številski premici;
izračuna a/b od c;
izračuna a/b od c;
desetiški ulomek zapiše z decimalno številko;
pretvarja enote za čas;
reši besedilne naloge (probleme);

II.
I.
II.
II.
I.
II.
I.
I.
II.
II.
III.
I.
II.
III.

Razred

5 in 6

6

Območje

IT

ID

zeleno
rumeno
zeleno
rumeno
modro
modro
rdeče

0,90
0,65
0,81
0,67
0,40
0,45
0,52

0,19
0,40
0,32
0,42
0,51
0,44
0,49

modro
modro
rumeno
rumeno
rdeče
rumeno
modro

0,34
0,33
0,73
0,68
0,61
0,62
0,42

0,58
0,51
0,43
0,47
0,48
0,43
0,48

4 in 6
reši besedilne naloge (probleme);

III.

modro

0,32

0,38

spozna in uporablja pravila za deljivosti z 2;
spozna in uporablja pravila za deljivosti s 3;
spozna in uporablja pravila za deljivosti s 5;
spozna in uporablja pravila za deljivosti z 9;
spozna in uporablja pravila za deljivosti z 10;
spozna in uporablja pravila za deljivosti z 2 in s 3 hkrati;
reši enačbe in neenačbe v dani osnovni množici s pomočjo tabele
in določi njeno množico rešitev;
s premislekom reši enačbe in neenačbe;
skozi dano točko nariše pravokotnico k dani premici;
izmeri razdaljo med točko in premico;
skozi dano točko nariše vzporednico k dani premici;
pozna in uporablja matematično simboliko za vzporednost.

I.
I.
I.
I.
I.
IV.
II.

modro
nad modrim
modro
modro
rdeče
modro
rumeno

0,31
0,10
0,34
0,19
0,54
0,15
0,67

0,52
0,42
0,55
0,45
0,55
0,44
0,40

modro
modro
zeleno
rumeno
zeleno

0,32
0,46
0,83
0,75
0,82

0,41
0,41
0,46
0,48
0,42

6

6
III.
II.
II.
II.
I.

5 in 6

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

267

Naloge

7

8

9

10

7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
8. c
8. d
8.e.1
8.e.2
9.a.1
9.a.2
9.b.1
9.b.2
9.c.1
9.c.2
10.a.1
10.a.2
10.a.3
10.b.1
10.b.2
10. c

Točke

3

6

6

6

Taksonomska
stopnja

Področje

Cilj – učenec

Geometrijski elementi in pojmi
Merjenje
Geometrijski elementi in pojmi
Obdelava podatkov
Obdelava podatkov
Obdelava podatkov
Obdelava podatkov
Obdelava podatkov
Obdelava podatkov
Geometrijski elementi in pojmi
Geometrijski elementi in pojmi
Geometrijski elementi in pojmi
Geometrijski elementi in pojmi
Geometrijski elementi in pojmi
Geometrijski elementi in pojmi
Merjenje

usvoji pojem kot;
izmeri kot do stopinje natančno;
razlikuje vrste kotov;
dane podatke smiselno uredi v preglednico;
iz prikaza razbere podatek;
iz prikaza razbere podatek;
iz prikaza razbere podatek;
prikaže podatke s prikazom s stolpci;
prikaže podatke s prikazom s stolpci;
ugotovi neznano količino iz obrazca z geometrijsko vsebino;
ugotovi neznano količino iz obrazca z geometrijsko vsebino;
izračuna obseg sestavljenega lika iz več pravokotnikov;
izračuna obseg sestavljenega lika iz več pravokotnikov;
opredeli obseg lika;
opredeli ploščino lika;
uporablja pretvarjanje merskih enot pri reševanju besedilnih
nalog;
reši besedilne naloge (probleme);

I.
II.
III.
I.
II.
III.
IV.
IV.
IV.
III.
III.
IV.
IV.
IV.
IV.
I.

oceni rezultat in izračuna natančno vrednost številskega izraza;
reši besedilne naloge (probleme);

IV.
III.

oceni rezultat in izračuna natančno vrednost številskega izraza;
razvija kritični odnos do podatkov in rešitve.

IV.
IV.

Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Računske operacije in njihove lastnosti
Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Računske operacije in njihove lastnosti
Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami

Razred

6

5 in 6

5 in 6

III.
6

Območje

IT

ID

nad modrim
rumeno
rdeče
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
rdeče
rdeče
modro
nad modrim
rdeče
modro
rumeno

0,15
0,66
0,49
0,84
0,91
0,91
0,83
0,90
0,89
0,42
0,40
0,21
0,13
0,66
0,53
0,61

0,42
0,46
0,42
0,47
0,35
0,24
0,40
0,42
0,42
0,58
0,55
0,44
0,41
0,26
0,21
0,61

rumeno

0,60

0,58

rdeče
rdeče

0,44
0,56

0,52
0,61

rdeče
modro

0,49
0,25

0,58
0,44

LEGENDA:
Taksonomske stopnje (Gagne): I. – poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, II. – izvajanje rutinskih postopkov, III. – uporaba kompleksnih postopkov, IV. – reševanje in raziskovanje problemov.
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Povprečni dosežek postavk po nalogah, ki preverjajo znanje na I. taksonomski stopnji, je 46 %, na II. taksonomski
stopnji 68 %, na III. taksonomski stopnji 51 % in na IV. taksonomski stopnji 50 %. Izmed postavk, ki preverjajo
znanje:
− I. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 8. a, kjer so učenci dane podatke smiselno
uredili v preglednico (84 %), najnižji pa pri postavki 4. b, kjer so prepoznali in uporabljali pravilo za
deljivost s 3 (10 %);
− II. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 8. b, kjer so učenci iz prikaza razbrali podatek
(91 %). Najnižji dosežek je bil pri postavki 2.b.2, kjer so ponazorili dani ulomek na številski premici (33 %);
− III. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 8. c, kjer so učenci iz prikaza razbrali podatek
(91 %), najnižji pa pri postavkah 3.3 in 5.b.1, kjer so v odgovoru zapisali čas oz. so rešitev enačbe izbirali iz
dane množice (32 %);
− IV. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 8.e.1, kjer so učenci z upoštevanjem dane
legende ponazorili podatke s stolpčnim prikazom (90 %), najnižji pa pri postavki 9.b.2, kjer so izračunali
obseg sestavljenega lika (13 %).
Najuspešnejši so bili učenci pri nalogi iz obdelave podatkov (naloga 8), najmanj uspešni pa pri nalogi, kjer so
uporabljali pravila za deljivost (naloga 4).
Sklepne ugotovitve
PK za matematiko ugotavlja, da so rezultati pričakovani. Pri sprejemanju povratne informacije nismo zasledili
pripomb, da je bilo nalog preveč ali da so učenci imeli premalo časa za reševanje le-teh. Preizkus je bil v celoti
sestavljen po zastavljenih smernicah. Izkazalo se je, da ima preizkus visok indeks zanesljivosti (0,93).
PK ugotavlja, da imajo učenci največ težav pri uporabi pravil za deljivost z 2, s 3, s 5, z 9 in z 10. Verjetno je to
posledica dejstva, da je ta vsebina v posodobljenem učnem načrtu iz leta 2011 v 6. razredu, medtem ko je
bila v učnem načrtu iz leta 1998 v 7. razredu.
Učenci imajo težave tudi pri reševanju geometrijskih besedilnih nalog, kar se je izkazalo pri računanju obsega
sestavljenega lika. Učenci niso uspešni pri povezovanju strategij reševanja z osnovnimi pojmi in dejstvi iz
ravninske geometrije.
PK za matematiko je ponovno preverjala morebitne razlike v dosežkih učencev 6. in 9. razreda pri isti nalogi (v
6. razredu naloga 10, v 9. razredu naloga 3), in sicer pri preprosti problemski nalogi iz vsakdanjega življenja.
Ugotavlja, da je bila uspešnost reševanja primerljiva le pri zadnji postavki, kjer so učenci utemeljevali svojo
ugotovitev. Pri ostalih postavkah so bili devetošolci uspešnejši glede na opise dosežkov učencev.
Ugotavljamo, da imajo učenci 6. in 9. razreda težave z utemeljevanjem rezultata. Izkušenj iz realnega sveta ne
znajo prenesti v strategijo reševanja realističnih problemov.

Postavka
10.a.1
10.a.2
10.a.3
10.b.1
10.b.2
10. c

6. razred
Indeks težavnosti
0,61
0,60
0,44
0,56
0,49
0,25

Postavka
3.a.1
3.a.2
3.a.3
3.b.1
3.b.2
3. c

9. razred
Indeks težavnosti
0,85
0,84
0,70
0,82
0,75
0,36

Predlagamo, da učitelji posebno pozornost namenijo računanju z decimalnimi števili, upodabljanju
decimalnih števil in ulomkov na številski osi ter obravnavi pravil deljivosti.
Priporočamo, da se vsebine, ki so predpisane z učnim načrtom za 1. in 2. triletje, v celoti obravnavajo in
primerno utrdijo pred pisanjem NPZ, medtem ko se izločene vsebine iz strukture NPZ lahko obravnavajo po
izvedbi NPZ, kar naj bo razvidno tudi iz učiteljeve letne priprave na pouk. Posebno pozornost naj učitelji
namenijo ciljem iz učnega načrta, zapisanim v sklopu Matematični problemi in problemi z življenjskimi
situacijami, ki naj jih smiselno povezujejo z obravnavo ostalih sklopov učnega načrta.
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1. Izračunaj:
1. a)

34 056 + 120 564 =

Dobljeni rezultat zaokroži na stotice: ____________________
(2 točki)
1. b)

4 500 − 3 999 =

(1 točka)
1. c)

501⋅ 1,05 =

Dobljeni rezultat zaokroži na desetine: ____________________
(2 točki)
1. d)

54,6 : 12 =

(1 točka)
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2. a) Kateri lik ima osenčeno 1 celote?
3
Obkroži črko nad ustreznim likom.
A

B

C

D

E

(1 točka)
2. b) V vsak kvadratek vpiši ustrezni ulomek.

0

1

2

1
3

(2 točki)
2. c) Izračunaj:
8 od 72 =
9

3 od
5

= 21
(2 točki)

2. d) Desetiški ulomek zapiši z decimalno številko:
1 5 =
100

(1 točka)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

271

3. Ana se iz Murske Sobote odpravlja v Ljubljano na sestanek, ki se bo začel ob
9. uri. Za vožnjo iz Murske Sobote do Ljubljane potrebuje 100 minut. Ob kateri
uri naj se odpravi iz Murske Sobote, če želi priti na sestanek 10 minut pred
začetkom sestanka?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________________________
(3 točke)
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4. Na črto ob posameznem primeru zapiši vse možnosti: katero števko lahko
postavimo na mesto enic 8-mestnega števila 11 011 10 _ , da bo to število:
4. a) deljivo z 2?

_________________
(1 točka)

4. b) deljivo s 3?

_________________
(1 točka)

4. c) deljivo s 5?

_________________
(1 točka)

4. d) deljivo z 9?

_________________
(1 točka)

4. e) deljivo z 10?

________________
(1 točka)

4. f)

deljivo z 2 in s 3 hkrati?

_________________
(1 točka)
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5. a) V množici naravnih števil reši enačbo in neenačbo ter pri obeh dopolni
množico rešitev.

36 : x = 4

R ={

}
(1 točka)

3 x ≤ 21

R ={

}
(1 točka)

5. b) Katera števila iz množice U = {2, 4, 6, 8, 10, 12} so rešitve dane enačbe
oziroma neenačbe?

36 : x = 4

Odgovor: _______________
(1 točka)

3 x ≤ 21

Odgovor: _______________
(1 točka)
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6. Narisana je premica p ter točki A in B , za kateri velja: A ∉ p in B ∈ p.

A

p

B

6. a) Načrtaj premico r, da velja: A ∈ r in r ⊥ p.
(1 točka)

6. b) Izmeri razdaljo od točke A do premice p.
d ( A, p ) = _________________
(1 točka)

6. c) Skozi točko A nariši vzporednico t premici p.
(1 točka)

6. d) V okvirček zapiši matematični simbol, ki bo ponazarjal medsebojno lego
narisanih premic.

p

t
(1 točka)
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7. Dva poltraka s skupnim izhodiščem razdelita ravnino na dva kota: AVB in
BVA.

B

V

A

7. a) Vsota velikosti kotov AVB in BVA je _____________

o

.
(1 točka)

7. b) Velikost ostrega kota na sliki je _______________
(1 točka)

7. c) Za koliko stopinj je dani ostri kot manjši od iztegnjenega kota?

Odgovor: _______________________________
(1 točka)
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8. Učenci 4. razreda so spremljali promet na bližnji cesti. Šteli so mimovozeče
avtomobile in jih razporejali po barvi. Podatke so predstavili s figurnim
prikazom.
Rdeči
Srebrni
Črni
Modri

LEGENDA:

= 20 avtomobilov

8. a) Izpolni preglednico.
Barva avtomobilov

Rdeča

Srebrna

Črna

Modra

Število avtomobilov
(1 točka)

8. b) Koliko avtomobilov so prešteli?
__________________
(1 točka)

8. c) Ali je bilo rdečih in črnih avtomobilov skupaj več kakor srebrnih in modrih
skupaj?
__________________
(1 točka)
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8. d) Koliko več je bilo srebrnih avtomobilov kakor črnih in modrih skupaj?
__________________
(1 točka)

8. e) Število avtomobilov posamezne barve ponazori s prikazom s stolpci.
Upoštevaj legendo.

LEGENDA:
Rdeči

Srebrni

Črni

= 10 avtomobilov

Modri

(2 točki)
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9. a) Obseg pravokotnika je 13 dm, njegova dolžina pa 2 dm. Izračunaj širino
tega pravokotnika.
Reševanje:

Širina pravokotnika je ___________________ .
(2 točki)

9,5 cm

9. b) Iz treh enakih pravokotnikov smo sestavili nov lik, ki je ponazorjen na sliki
spodaj. Izračunaj obseg nastalega lika.

4 cm

Reševanje:

Obseg nastalega lika je _________________ .
(2 točki)
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9. c) Dan je pravokotnik:
4 cm

9,5 cm

•

.

Lik 1, Lik 2 in Lik 3 so sestavljeni iz po treh takšnih pravokotnikov.
Lik 1

•

Lik 2

Lik 3

Kateri od sestavljenih likov ima najmanjši obseg? Obkroži pravilno izbiro.
Lik 1

Lik 2

Lik 3
(1 točka)

•

Obkroži črko pred pravilno trditvijo.

A

Lik 1 ima manjšo ploščino od Lika 3.

B

Lik 3 ima večjo ploščino od Lika 2.

C

Lik 2 ima manjšo ploščino od Lika 3.

D

Lik 1, Lik 2 in Lik 3 imajo enake ploščine.
(1 točka)
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10. Na kmetiji so nabrali 0,75 tone jabolk.
10. a) Nekaj nabranih jabolk so preložili v zaboje. Napolnili so 50 zabojev po 5 kg
in 25 zabojev po 15 kg.
Koliko kilogramov jabolk niso preložili v zaboje?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________
(3 točke)
10. b) Vsa nabrana jabolka bi lahko zložili v 30 zabojev, če bi v vsak zaboj dali
enako količino jabolk.
Koliko kilogramov jabolk bi bilo v vsakem zaboju?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________
(2 točki)
10. c) Ali bi lahko z vsemi nabranimi jabolki napolnili zaboje, da bi bilo v vsakem
po 18 kg jabolk? Utemelji.
Utemeljitev:

(1 točka)
Skupno število točk: 50
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4.2.6.2 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacija o preizkusu znanja.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.6.2.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev

16.671

Število postavk v preizkusu

50

Možne točke

50

Povprečno štev. točk

25,75

Povprečno štev. točk v odstotkih

51,51

Standardni odklon

21,83

Indeks težavnosti

0,52

Indeks zanesljivosti

0,94

Vse možne točke (50) je doseglo 27 učencev oziroma 0,16 %, najmanjše število točk (0 točk) je doseglo 39
učencev oziroma 0,19 %.
Dosežki po spolu in regijah
Razlaga prikazov je podana v poglavju 4.1.2 Smernice za analizo dosežkov nacionalnega preverjanja znanja.
Slika 4.2.6.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki, 9. razred

S prikaza je razvidno, da so med dosežki učencev in dosežki učenk le manjše razlike.
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Preglednica 4.2.6.2.2: Porazdelitev dosežkov pri matematiki po regijah, 9. razred
V preglednici so regije zapisane po abecednem redu.
Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

Gorenjska regija

53,45

21,26

1.757

35

Goriška regija

49,67

20,62

951

29

Jugovzhodna Slovenija

50,68

22,53

1.272

36

Koroška regija

45,50

21,49

575

21

Notranjsko-kraška regija

52,91

21,28

439

16

Obalno-kraška regija

51,36

21,26

794

26

Osrednjeslovenska regija

54,16

21,43

4.433

103

Podravska regija

50,27

21,89

2.479

83

Pomurska regija

47,63

22,68

892

38

Savinjska regija

51,45

21,95

2.185

59

Spodnjeposavska regija

47,79

22,41

582

22

Zasavska regija

49,58

22,80

312

8

Regija

Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.2.6.2.2: Porazdelitev točk pri matematiki, 9. razred

Pojasnilo: PK za matematiko je pri opisih dosežkov pri vsaki postavki uporabila tisti cilj iz Učnega načrta za
matematiko (2011), ki odraža cilj posamezne postavke v nalogi.
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ZELENO OBMOČJE

Učenci upoštevajo vrstni red računskih operacij, pisno seštevajo in delijo. V izraz s spremenljivko vstavijo ustrezno
vrednost spremenljivke. Poznajo pojem osnovna ploskev piramide. Prepoznajo pravilo v vzorcu. Poznajo pojem
aritmetična sredina. Znajo pretvarjati merske enote za maso.
Učenci:
− izračunajo vrednost številskih izrazov (upoštevajo vrstni red računskih operacij) (naloga 1.b.1);
− prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo (naloga 2.a.1);
− uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju besedilnih nalog (naloga 3.a.1);
− rešijo besedilne naloge (probleme) (nalogi 3.a.2, 3.b.1);
− ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost številskega izraza (naloga 3.b.2);
− poznajo osnovne pojme pri prizmi, valju, piramidi in stožcu (naloga 6. b);
− izračunajo vrednost izraza, ki vsebuje črkovno oznako za izbrano vrednost oznake (naloga 7.a.1);
− pisno seštevajo in odštevajo števila do 10 000 (naloga 8. a);
− razumejo in uporabijo aritmetično sredino pri reševanju (matematičnih) problemov (naloga 8.b.1).
Zgledi:
naloga 3. b
naloga 6. b
naloga 8. a
RUMENO OBMOČJE

Učenci znajo zapisati racionalno število v obliki decimalnega zapisa in v obliki ulomka. Znajo seštevati in odštevati
racionalna števila. Znajo upodobiti točke v koordinatnem sistemu. Prepoznajo trapez in uporabijo ustrezno
strategijo za izračun ploščine trapeza.
Učenci:
− uporabljajo računske zakone pri spretnem računanju (nalogi 1.a.1 in 1.a.2);
− izračunajo vrednost številskih izrazov (naloga 1.b.2);
− seštevajo in odštevajo decimalna števila (naloga 2.a.2);
− ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost številskega izraza (naloga 3.a.3);
− upodobijo točko z danima koordinatama v ravnini (naloga 5.a.1);
− prepoznajo trapez, ga opredelijo in opišejo z izrazi: osnovnica, krak, višina, srednjica (naloga 5.a.2);
− izračunajo obseg in ploščino paralelograma, trapeza, romba ter deltoida z uporabo obrazca (naloga 5.c.1);
− delijo dve naravni števili in naredijo preizkus (naloga 8.b.2).
Zgleda:
naloga 1. a
naloga 5. a
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RDEČE OBMOČJE

Učenci seštevajo in odštevajo decimalna števila ter izvedejo preprost primer zaokroževanja. Nadaljujejo številsko
zaporedje ob prepoznanem pravilu. Rešijo besedilno nalogo v povezavi s krogom. Izračunajo ploščino trapeza. Po
besedilu zapišejo enačbo. Določijo mediano. Rešijo problem iz vsakdanjega življenja.
Učenci:
− decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk (naloga 1.c.1);
− prepoznajo pravilo v številskem zaporedju in ga nadaljujejo (naloga 2. b);
− rešijo besedilne naloge v povezavi s krogom (naloga 4. a);
− razumejo in uporabljajo dolžino krožnega loka kot del dolžine krožnice ter ploščino krožnega izseka kot del
ploščine kroga (naloga 4.b.1);
− izračunajo obseg in ploščino paralelograma, trapeza, romba ter deltoida z uporabo obrazca (naloga 5.c.2);
− izračunajo vrednost izraza, ki vsebuje črkovno oznako za izbrano vrednost oznake (naloga 7.a.2);
− rešijo linearno enačbo z realnimi koeficienti in napravijo preizkus (naloga 7.b.1);
− določijo aritmetično sredino, modus in mediano za dane podatke (nalogi 8.c.1 in 8.c.2);
− rešijo besedilne naloge (probleme) (naloga 9. a);
− rešijo indirektne besedilne probleme (naloga 9.c.1);
− seštevajo in odštevajo decimalna števila (naloga 9.c.2).
Zgledi:
naloga 4. a
naloga 8. c
nalogi 9. a in 9. c
MODRO OBMOČJE

Učenci utemeljujejo dobljeno rešitev. Izračunajo ploščino krožnega izseka in dolžino krožnega loka. Uporabljajo
Pitagorov izrek. Izračunajo ploščino plašča pravilne 4-strane piramide in vsoto dolžin njenih robov. Rešijo besedilni
problem v povezavi z odstotki.
Učenci:
− razvijajo kritični odnos do podatkov in rešitve (naloga 3. c);
− razumejo in uporabljajo dolžino krožnega loka kot del dolžine krožnice ter ploščino krožnega izseka kot del
ploščine kroga (naloge 4.b.2, 4. c in 4. d);
− poznajo Pitagorov izrek in ga uporabljajo pri računanju neznane dolžine stranice v pravokotnem trikotniku
(naloga 5.b.1);
− primerjajo in urejajo količine ter računajo z njimi (naloga 5.b.2);
− izračunajo ploščino plašča, površino in prostornino piramide ter stožca (direktne in indirektne naloge) (nalogi
6.a.1 in 6.a.2);
− poznajo osnovne pojme pri prizmi, valju, piramidi in stožcu (nalogi 6. c in 6.d.1);
− rešijo linearno enačbo z realnimi koeficienti in napravijo preizkus (nalogi 7.b.2);
− rešijo indirektne besedilne probleme (naloga 9.b.1);
− rešujejo besedilne naloge z odstotki in pred računanjem ocenijo rezultat (nalogi 9.b.2 in 9.b.3).
Zgledi:
nalogi 4. c in 4. d
naloga 5. b
nalogi 6. a in 6. c
naloga 9. b
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NAD MODRIM OBMOČJEM

Naloge, ki niso tipične za nobeno od prej opisanih območij in jih v 65 odstotkov primerov ne rešijo niti učenci z
najboljšimi dosežki. Te naloge reši manj kot tretjina najboljših učencev, to je učencev, ki so uvrščeni v modro
območje.
Učenci zaokrožijo zahtevne primere. Poiščejo vrednosti spremenljivke, za katere je dani algebrski izraz pozitiven.
Ocenijo verjetnost v dani situaciji.
Učenci:
− decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk (naloga 1.c.2);
− poznajo osnovne pojme pri prizmi, valju, piramidi in stožcu (naloga 6.d.2);
− rešijo neenačbo v množici realnih števil (nalogi 7.c.1 in 7.c.2);
− ocenijo verjetnost s sklepanjem in utemeljevanjem (življenjske) situacije (naloga 8. d).
Zgleda:
naloga 7. c
naloga 8. d
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.6.2.3: Specifikacijska tabela, matematika, 9. razred
Naloga

1

1.a.1

Število Področje
točk

6

IT

ID

uporablja računske zakone pri spretnem računanju;

II.

rumeno

0,74

0,54

Računske operacije in njihove lastnosti

uporablja računske zakone pri spretnem računanju;

II.

rumeno

0,69

0,56

1.b.1

Izrazi

izračuna vrednost številskih izrazov;

II.

zeleno

0,82

0,40

1.b.2

Izrazi

izračuna vrednost številskih izrazov;

II.

rumeno

0,61

0,54

1.c.1

Racionalna števila

decimalno število zaokroži na dano število decimalk;

I.

rdeče

0,49

0,51

Racionalna števila

decimalno število zaokroži na dano število decimalk;

I.

nad modrim

0,27

0,38

Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Računske operacije in njihove lastnosti

prepozna pravilo v vzorcu in ga nadaljuje;

I.

zeleno

0,85

0,20

sešteva in odšteva decimalna števila;

II.

rumeno

0,67

0,31

Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Merjenje

prepozna pravilo v številskem zaporedju in ga nadaljuje;

IV.

rdeče

0,56

0,31

uporablja pretvarjanje merskih enot pri reševanju besedilnih nalog;

I.

zeleno

0,85

0,50

Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Računske operacije in njihove lastnosti

reši besedilne naloge (probleme);

III.

zeleno

0,84

0,51

oceni rezultat in izračuna natančno vrednost številskega izraza;

IV.

rumeno

0,70

0,49

zeleno

0,82

0,52

2.a.1

3

2. b
3.a.1

6

3.a.2
3.a.3
3.b.1

6, 7 in
8

6

6

Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Računske operacije in njihove lastnosti

reši besedilne naloge (probleme);

III.

oceni rezultat in izračuna natančno vrednost številskega izraza;

IV.

zeleno

0,75

0,52

Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Geometrijski elementi in pojmi

razvija kritični odnos do podatkov in rešitve;

IV.

modro

0,36

0,47

reši besedilne naloge v povezavi s krogom;

II.

rdeče

0,42

0,59

4.b.1

Geometrijski elementi in pojmi

I.

rdeče

0,48

0,42

4.b.2

Geometrijski elementi in pojmi

modro

0,32

0,52

4. c

Geometrijski elementi in pojmi

IV.

modro

0,28

0,53

4. d

Geometrijski elementi in pojmi

razume in uporablja dolžino krožnega loka kot del dolžine krožnice ter
ploščino krožnega izseka kot del ploščine kroga;
razume in uporablja dolžino krožnega loka kot del dolžine krožnice ter
ploščino krožnega izseka kot del ploščine kroga;
razume in uporablja dolžino krožnega loka kot del dolžine krožnice ter
ploščino krožnega izseka kot del ploščine kroga;
razume in uporablja dolžino krožnega loka kot del dolžine krožnice ter
ploščino krožnega izseka kot del ploščine kroga.

IV.

modro

0,19

0,52

3.b.2
3. c
4

Območje

Računske operacije in njihove lastnosti

2.a.2

3

Razred

1.a.2

1.c.2
2

Taksonomska
stopnja

Cilj – učenec

4. a

5

I.

8
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Število
točk Področje

Naloga

5.a.1

5

ID

0,75

0,43

5.a.2

Geometrijski elementi in pojmi

III.

rumeno

0,72

0,49

5.b.1

Geometrijski elementi in pojmi

prepozna trapez, ga opredeli in opiše z izrazi: osnovnica, krak, višina,
srednjica;
pozna Pitagorov izrek in ga uporablja pri računanju neznane dolžine
stranice v pravokotnem trikotniku;
primerja in ureja količine ter računa z njimi;

modro

0,26

0,56

modro

0,26

0,55

III.

rumeno

0,66

0,48

II.

rdeče

0,45

0,52

I.

modro

0,39

0,55

III.

modro

0,28

0,54

5.b.2

Merjenje

5.c.1

Geometrijski elementi in pojmi

5.c.2

Geometrijski elementi in pojmi

III.
II.

4, 7
in 8

6.a.2

Geometrijski elementi in pojmi

6. b

Geometrijski elementi in pojmi

izračuna obseg in ploščino paralelograma, trapeza, romba ter deltoida
z uporabo obrazca;
izračuna obseg in ploščino paralelograma, trapeza, romba ter deltoida
z uporabo obrazca;
izračuna ploščino plašča, površino in prostornino piramide ter stožca
(direktne in indirektne naloge);
izračuna ploščino plašča, površino in prostornino piramide ter stožca
(direktne in indirektne naloge);
pozna osnovne pojme pri prizmi, valju, piramidi in stožcu;

zeleno

0,81

0,41

6. c

Geometrijski elementi in pojmi

pozna osnovne pojme pri prizmi, valju, piramidi in stožcu;

II.

modro

0,42

0,50

6.d.1

Geometrijski elementi in pojmi

pozna osnovne pojme pri prizmi, valju, piramidi in stožcu;

I.

modro

0,33

0,40

Geometrijski elementi in pojmi

pozna osnovne pojme pri prizmi, valju, piramidi in stožcu;

I.

nad modrim

0,19

0,35

Izrazi

I.

modro

0,89

0,31

II.

zeleno

0,55

0,51

modro

0,46

0,48

6

6

Geometrijski elementi in pojmi

I.

9

7.a.2

Izrazi

7.b.1

Enačbe in neenačbe

izračuna vrednost izraza, ki vsebuje črkovno oznako za izbrano
vrednost oznake;
izračuna vrednost izraza, ki vsebuje črkovno oznako za izbrano
vrednost oznake;
reši linearno enačbo z realnimi koeficienti in napravi preizkus;

7.b.2

Enačbe in neenačbe

reši linearno enačbo z realnimi koeficienti in napravi preizkus;

II.

modro

0,28

0,48

7.c.1

Enačbe in neenačbe

reši neenačbo v množici realnih števil;

I.

nad modrim

0,18

0,39

Enačbe in neenačbe

reši neenačbo v množici realnih števil.

III.

zeleno

0,09

0,30

Računske operacije in njihove lastnosti

pisno sešteva in odšteva števila do 10 000;

II.

zeleno

0,75

0,26

8.b.1

Obdelava podatkov

III.

zeleno

0,83

0,44

8.b.2

Računske operacije in njihove lastnosti

razume in uporabi aritmetično sredino pri reševanju (matematičnih)
problemov;
deli dve naravni števili in naredi preizkus;

0,73

0,45

8.c.1

Obdelava podatkov

določi aritmetično sredino, modus in mediano za dane podatke;

I.

0,53

0,41

8.c.2

Obdelava podatkov

določi aritmetično sredino, modus in mediano za dane podatke;

II.

rdeče

0,49

0,40

8. d

Obdelava podatkov

oceni verjetnost s sklepanjem in utemeljevanjem (življenjske) situacije.

II.

nad modrim

0,25

0,40

8. a

|
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rumeno

7.c.2
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Območje

I.

7.a.1

8

Razred

upodobi točko z danima koordinatama v ravnini;

6.d.2
7

Taksonomska
stopnja

Funkcija

6.a.1

6

6

Cilj – učenec

6
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I.

II.

7 in 9

4, 6, 7 in rumeno
9
rdeče

Naloga

9

9. a

Število
točk Področje

Razred

Območje

IT

ID

reši besedilne naloge (probleme);

II.

rdeče

0,49

0,50

reši indirektne besedilne probleme;

III.

modro

0,40

0,52

9.b.2

Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Odnosi med količinami

rešuje besedilne naloge z odstotki in pred računanjem oceni rezultat;

IV.

modro

0,25

0,50

9.b.3

Odnosi med količinami

rešuje besedilne naloge z odstotki in pred računanjem oceni rezultat;

III.

modro

0,19

0,47

9.c.1

Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Računske operacije in njihove lastnosti

reši indirektne besedilne probleme;

IV.

rdeče

0,60

0,47

sešteva in odšteva decimalna števila.

IV.

rdeče

0,57

0,46

9.b.1

9.c.2

6

Taksonomska
stopnja

Cilj – učenec

6 in 7

LEGENDA:
Taksonomska stopnja (Gagne): I. – poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, II. – izvajanje rutinskih postopkov, III. – uporaba kompleksnih postopkov, IV. – reševanje in raziskovanje problemov
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Povprečni dosežek postavk po nalogah, ki preverjajo znanje na I. taksonomski stopnji, je 50 %, na II. taksonomski
stopnji 46 %, na III. taksonomski stopnji 51 % in na IV. taksonomski stopnji 50 %. Izmed postavk, ki preverjajo
znanje:
− I. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 7.a.1, kjer so učenci pravilno vstavili vrednost
spremenljivke v dani algebrski izraz (89 %), najnižji pa pri postavki 7.c.1, kjer so reševali neenačbo v
množici realnih števil (18 %);
− II. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 1.b.1, kjer so učenci izračunali vrednost
količnika (82 %), najnižji pa pri postavki 8. d, kjer so sklepali o verjetnosti dogodka
(25 %);
− III. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 3.a.2, kjer so učenci reševali besedilno nalogo
(84 %), najnižji pa pri postavki 7.c.2, kjer so reševali neenačbo v množici realnih števil (9 %);
− IV. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavkah 3.b.2, kjer so učenci izračunali vrednost
številskega izraza (75 %), najnižji pa pri postavki 9.b.2, kjer so reševali besedilno nalogo z odstotki (25 %).
Najuspešnejši so bili učenci pri nalogi, ki je preverjala reševanje preprostega problema iz vsakdanjega življenja
(naloga 3). Najslabše rešena naloga je bila s področja geometrije, iz vsebine kroga in delov kroga (naloga 4).
Sklepne ugotovitve
PK za matematiko ugotavlja, da so rezultati pričakovani. Pri sprejemanju povratne informacije nismo zasledili
pripomb, da je bilo nalog preveč ali da so učenci imeli premalo časa za reševanje le-teh. Preizkus je bil v celoti
sestavljen po zastavljenih smernicah. Izkazalo se je, da ima preizkus visok indeks zanesljivosti (0,94).
PK med večje vrzeli v znanju uvršča poznavanje pojmov ravninske geometrije oz. povezave teh pojmov z
razmislekom o delu celote, kar je lahko posledica težav pri branju z razumevanjem. Učenci imajo tudi težave
pri reševanju nalog iz prostorske geometrije, še zlasti pri postavkah I. taksonomske stopnje, kjer gre za
razumevanje osnovnih pojmov. Učenci slabše rešujejo neenačbe in problemske naloge iz vsakdanjega
življenja.
PK za matematiko je ponovno preverjala morebitne razlike v dosežkih učencev 6. in 9. razreda pri isti nalogi (v
6. razredu naloga 10, v 9. razredu naloga 3), in sicer pri preprosti problemski nalogi iz vsakdanjega življenja.
Ugotavlja, da je bila uspešnost reševanja primerljiva le pri zadnji postavki, kjer so učenci utemeljevali svojo
ugotovitev. Pri ostalih postavkah so bili devetošolci uspešnejši glede na opise dosežkov učencev.
Ugotavljamo, da imajo učenci 6. in 9. razreda težave z utemeljevanjem rezultata. Izkušenj iz realnega sveta ne
znajo prenesti v strategijo reševanja realističnih problemov.
Postavka
10.a.1
10.a.2
10.a.3
10.b.1
10.b.2
10. c

6. razred
Indeks težavnosti
0,61
0,60
0,44
0,56
0,49
0,25

Postavka
3.a.1
3.a.2
3.a.3
3.b.1
3.b.2
3. c

9. razred
Indeks težavnosti
0,85
0,84
0,70
0,82
0,75
0,36

Predlagamo, da učitelji še posebej skrbno izgrajujejo matematični jezik (natančno izražanje, razumevanje
matematičnih pojmov, uporaba ustrezne terminologije in simbolike). Pri reševanju besedilnih nalog naj
učence navajajo na uporabo bralnih strategij, da bodo besedilno nalogo korektno opisali z matematičnim
jezikom, strategije reševanja pripadajočega problema naj učenci povezujejo z izkušnjami iz življenja, kar bo
pripomoglo tudi k logičnemu utemeljevanju.
Opažamo, da imajo učenci težave pri povezovanju strategij reševanja problemov iz različnih matematičnih
vsebin, čeprav gre pri tem le za poznavanje in razumevanje osnovnih matematičnih pojmov. Predlagamo, da
učitelji pri utrjevanju povezujejo znanja različnih učnih vsebin ob kompleksnih nalogah s poudarkom na
razumevanju.

290

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

1.

a)

Izračunaj:

1,6 + 3 2 =
5

(2 točki)
1.

b)

Izračunaj:

1,8 − 23 : 16 =

(2 točki)
1.

c)

Zaokroži na desetine:
2,738  _________________________
10,99  _________________________

(2 točki)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

291

2.

Zapisan je 2., 3. in 4. člen zaporedja.

2.

a)

Upoštevaj pravilo, ki velja med zapisanimi členi zaporedja, in zaporedje dopolni s 1.,
5. in 6. členom.

1. člen

0,24

0,16

0,08

2. člen

3. člen

4. člen

5. člen

6. člen

(2 točki)
2.

b)

Dopolni:
Deseti člen tega zaporedja je _________.

(1 točka)
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3.

Na kmetiji so nabrali 0,75 tone jabolk.

3.

a)

Nekaj nabranih jabolk so preložili v zaboje. Napolnili so 50 zabojev po 5 kg in
25 zabojev po 15 kg.
Koliko kilogramov jabolk niso preložili v zaboje?
Reševanje:

Odgovor: __________________________________
(3 točke)
3.

b)

Vsa nabrana jabolka bi lahko zložili v 30 zabojev, če bi v vsak zaboj dali enako
količino jabolk. Koliko kilogramov jabolk bi bilo v vsakem zaboju?
Reševanje:

Odgovor: _________________________________________________________________
(2 točki)
3.

c)

Ali bi lahko z vsemi nabranimi jabolki napolnili zaboje, da bi bilo v vsakem po 18 kg
jabolk? Utemelji.
Utemeljitev:

(1 točka)
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4.

Dan je krog s središčem S in ploščino 9π cm2 .
Na krožnici sta točki A in B tako, da polmera SA in SB razdelita krog na dva krožna
izseka. Ploščina krožnega izseka z manjšim središčnim kotom je enaka tretjini ploščine
kroga.
Mojca je narisala skico:

A

S

B

4.

a)

Kolikšen je premer danega kroga?

Odgovor: _______________________________________
(1 točka)
4.

b)

Dopolni:
ASB = ______ 
BSA = ______ 

(2 točki)
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4.

c)

Kolikšna je ploščina krožnega izseka, ki pripada središčnemu kotu BSA?

2
Ploščina krožnega izseka je ___________ cm .

(1 točka)
4.

d)

Kolikšna je dolžina krožnega loka, ki pripada središčnemu kotu BSA?

Dolžina krožnega loka je ___________ cm.
(1 točka)
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5.

Krajišči ene izmed osnovnic trapeza ABCD sta podani s točkama C ( 4, 3 ) in D ( −4, 3 ) .
Oglišče B je podano z B(4, − 1) . Dolžina osnovnice AB je 5 cm in koordinati oglišča A
sta negativni.

5.

a)

Nariši trapez ABCD v koordinatni sistem.
y

1

1 cm

1

x

1 cm

0

(2 točki)
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5.

b)

Z računom preveri, ali je krak AD enako dolg kot osnovnica AB.
Reševanje:

Ugotovitev: _____________________________________
(2 točki)
5.

c)

Kolikšna je ploščina trapeza ABCD?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________________
(2 točki)
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6.

Vinko je iz papirja oblikoval pravilno 4-strano piramido. Najprej je izrezal modele štirih
enakostraničnih trikotnikov z 8 cm dolgo stranico in jih zložil v plašč.

6.

a)

Izračunaj ploščino tega plašča.
Reševanje:

Rešitev: ________________________________________
(2 točki)
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6.

b)

Nato je Vinko iz papirja izrezal tudi model osnovne ploskve pravilne 4-strane
piramide. Kateri lik predstavlja osnovno ploskev te piramide? Obkroži pravilni
odgovor.
• enakokraki
trapez

• kvadrat

• enakostranični
trikotnik

• pravilni
šestkotnik
(1 točka)

6.

c)

Vsota dolžin vseh robov pravilne 4-strane piramide, ki jo je oblikoval Vinko, je
________ cm.
(1 točka)

6.

d)

Vinko je opisal piramido, ki jo je oblikoval. Obkroži vsak pravilen opis.
A

Višina piramide, ki sem jo oblikoval, je enako dolga kot rob te piramide.

B

Višina stranske ploskve piramide, ki sem jo oblikoval, je 4 3 cm .

C

Prostornina piramide, ki sem jo oblikoval, je zagotovo manjša od 1 dm3 .

D

Prostornina piramide, ki sem jo oblikoval, je enaka prostornini pravilne 4-strane
enakorobe prizme, ki ima osnovni rob enako dolg kot oblikovana piramida.

(2 točki)
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7.

x
Dan je algebrski izraz 3 − .
3

7.

a)

Kolikšna je vrednost danega algebrskega izraza, če je vrednost spremenljivke x
enaka 10?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________________
(2 točki)
7.

b)

Kolikšna je vrednost spremenljivke x , če je vrednost danega algebrskega izraza
enaka −7?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________________
(2 točki)
7.

c)

Za katere vrednosti spremenljivke x je vrednost danega algebrskega izraza
pozitivna?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________________
(2 točki)
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8.

Iz preglednice je razvidno, koliko dečkov in deklic je v posameznih razredih na Osnovni
šoli Bistra glava.
Razred
Št. dečkov
Št. deklic

8.

a)

1.
22
27

2.
17
16

3.
24
16

4.
22
14

5.
28
19

6.
18
23

7.
15
18

8.
19
18

9.
24
20

Dopolni.
Na šoli Bistra glava je ____________ dečkov.
(1 točka)

8.

b)

Koliko dečkov je povprečno v posameznem razredu?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________________
(2 točki)
8.

c)

Koliko je mediana števil deklic v posameznih razredih?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________________
(2 točki)
8.

d)

Dopolni:
Izmed dečkov Osnovne šole Bistra glava naključno izberemo enega. Verjetnost, da
izbrani deček obiskuje 6. razred, je enaka _________.

(1 točka)
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9.

Andreja je naročila 3 USB-ključe s kapaciteto po 16 GB. Na spletu je prebrala, da en tak
USB-ključ stane 12,40 evra. Ko je prejela pošiljko, je plačala 35 evrov. Ob pregledu
računa je ugotovila, da so ji priznali popust na ceno USB-ključev in da so bili stroški
pošiljanja 1,52 evra.

9.

a)

Dopolni:
Cena vseh treh USB-ključev skupaj ob
priznanem popustu je __________ €.

(1 točka)
9.

b)

Koliko odstotkov je znašal popust, ki je bil priznan Andreji?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________________
(3 točke)
9.

c)

Koliko bi Andreja plačala za pošiljko, če ji ne bi bil priznan popust?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________________
(2 točki)
Skupno število točk: 50
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4.2.7 Predmetna komisija za fiziko
4.2.7.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz fizike v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.7.1.1: Porazdelitev točk pri fiziki, 9. razred
Slika 4.2.7.1.2: Porazdelitev točk oziroma delov nalog po posameznih barvnih območjih, ki posredno odsevajo
težavnost nalog za učence, za preizkuse znanja iz fizike v letih 2007, 2008, 2012, 2014 in 2016
Slika 4.2.7.1.3: Relativna porazdelitev učencev po številu doseženih točk v letih 2016 (temno modra) in 2014 (svetlo
modra)
Slika 4.2.7.1.4: Levo: Klasična primerjava uspešnosti učencev (modro) in učenk (rdeče) po doseženem številu točk
pri predmetu fizika (NPZ, 9. razred, 2016, N = 4176). Desno: primerjava dosežkov učenk in učencev po kvantilih
(NPZ, 9. razred, 2016, N = 4176)
Slika 4.2.7.1.5: Porazdelitev uspešnosti učencev (modra črta), učenk (rdeča črta) in obojih skupaj (sivi krogci) po
osmih skupinah učencev, razporejenih na podlagi uspešnosti na celotnem preizkusu za nalogo 9
Slika 4.2.7.1.6: Porazdelitev uspešnosti učencev (modra črta), učenk (rdeča črta) in obojih skupaj (sivi krogci) po
osmih skupinah učencev, razporejenih na podlagi uspešnosti na celotnem preizkusu za dela nalog 15. c (zgoraj) in
18. b (spodaj)
Slika 4.2.7.1.7: Porazdelitev točk pri fiziki, 9. razred
Slika 4.2.7.1.8: Porazdelitev uspešnosti po območjih za tri dele nalog
Slika 4.2.7.1.9: Porazdelitev deležev posameznih ponujenih odgovorov za nalogo 2 iz leta 2012 po osmih značilnih
skupinah učencev
Slika 4.2.7.1.10: Porazdelitev uspešnosti po območjih za dele naloge 20 leta 2014 in 2016
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.7.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.7.1.2: Razlika med povprečnimi dosežki učencev v sosednjih barvnih skupinah v letih 2007, 2008,
2012, 2014 in 2016
Preglednica 4.2.7.1.3: Število točk v posamezni skupini za preizkuse iz znanja fizike v letih 2007, 2008, 2012 in 2014
Preglednica 4.2.7.1.4: Podatki o nalogi 12 o oddajnikih in sprejemnikih zvoka
Preglednica 4.2.7.1.5: Specifikacijska tabela, fizika, 9. razred
Preglednica 4.2.7.1.6: Uspešnost učencev pri nalogah 13 iz leta 2012 in 6 iz leta 2016
Preglednica 4.2.7.1.7: Uspešnost učencev pri nalogah 3 iz leta 2012 in 4 iz leta 2016
Preglednica 4.2.7.1.8: Uspešnost učencev pri delih nalog oziroma nalogah 12. a iz leta 2008, 14. a iz leta 2014 in 2 iz
leta 2016
Preglednica 4.2.7.1.9: Uspešnost učencev pri delih nalog 17.a.1 iz leta 2012, 19. c iz leta 2014 in 18.a.2 iz leta 2016
Preglednica 4.2.7.1.10: Podatki o nalogah preprostega odčitavanja z grafa
Preglednica 4.2.7.1.11: Podatki o nalogah bolj zapletene uporabe grafov
Preglednica 4.2.7.1.12: Podatki o 20. nalogi leta 2014 in 20. nalogi leta 2016
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4.2.7.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Predmetna komisija je na začetku šolskega leta pregledala obstoječa izhodišča in zasnovo preizkusa ter opredelila:
čas reševanja (60 minut), tipe nalog, razmerja med taksonomskimi stopnjami in vsebinska področja. Preizkus je
vsebinsko in taksonomsko podoben zadnjemu iz leta 2014 in vsebuje 20 nalog z največjim možnim številom
doseženih točk 36, tako kot v vseh dosedanjih preizkusih znanja fizike. Glede na leta pred letom 2014 je poleg
vsebinskih sprememb, ki so posledica spremembe učnega načrta za fiziko, glavna sprememba to, da nismo
vključili nobene zares strukturirane naloge, saj smo v preteklih letih ugotovili, da take naloge učenci rešujejo slabo
in da se uspešnost iz leta v leto ne spreminja opazno. Taksonomsko sta tudi zato preizkusa iz let 2016 in 2014 v
primerjavi s tistimi iz let 2007, 2008 in 2012 spremenjena tako, da je nekaj vprašanj III. taksonomske stopnje
nadomeščenih z vprašanji I. taksonomske stopnje.
Vsebinsko naloge pokrivajo fizikalne vsebine naravoslovja v 7. razredu (zvok in valovanje, okoli 6 %) ter fizike v 8. in
9. razredu, to so: svetloba (okoli 8 %), sile (okoli 14 %), tlak in vzgon ter gostota (okoli 14 %), delo in energija in
toplota (okoli 19 %), gibanje (okoli 17 %), vesolje (okoli 6 %), elektrika (električni tok, napetost, delo in upor, skupaj
okoli 17 %). Delež navedenih vsebin v preizkusu je določen v skladu z njihovimi deleži v učnem načrtu in s
pomenom, ki ga imajo za splošno izobrazbo. V preizkusu je 11 nalog z enim vprašanjem, ki je ali izbirnega tipa ali
zahteva kratek odgovor. Ostalih 9 nalog sestavlja več vprašanj, ki so ali izbirnega tipa ali zahtevajo kratek odgovor
ali slikovni odgovor. Pri vseh vprašanjih velja, da je odgovor ovrednoten z eno točko, kar pomeni, da nismo vključili
nobene povsem »strukturirane« naloge, kjer bi od učenca pri enem vprašanju zahtevali odgovor, ki nujno zahteva
več korakov, in bi ga zato ovrednotili z več točkami. Tudi pri vprašanjih 12 in 18. a, ki sta vredni po dve točki, je
enako, saj obe vprašanji izrecno sprašujeta tako, da mora učenec odgovoriti z dvema odgovoroma in je vsak
ponovno vreden eno točko, kar posredno pomeni dve jasno ločeni vprašanji. Po taksonomskih stopnjah naloge
razvrstimo v tri ravni: I. stopnja (znanje in poznavanje) letos 25 odstotkov, II. stopnja (razumevanje in uporaba)
letos 58 odstotkov in III. stopnja (samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, analiza,
vrednotenje) letos 17 odstotkov. Največji delež je odmerjen razumevanju in uporabi, ker sta po mnenju PK za
učence pri tej starosti in na tej ravni izobraževanja pri fiziki razumevanje in sposobnost uporabe znanja na
konkretnih primerih ključna iz dveh razlogov. Prvi je ta, da je pri fiziki od vseh naravoslovnih predmetov učencem
zakonitosti narave najenostavneje predstaviti s preprostimi ponovljivimi poskusi in jih tako prepričati v veljavnost
fizikalnih zakonitosti. Drugi razlog je velik pomen fizike za celotni človeški družbeno-tehnološki razvoj. Učenci ga
lahko cenijo mnogo bolj, če razumejo osnovne fizikalne zakonitosti, ki opisujejo naravo in tehnologijo okoli nas.
Poleg navedenega v specifikacijske tabele vključujemo pri vsaki nalogi oziroma postavki tudi cilj(e) in standard(e)
iz veljavnih učnih načrtov, ki ga/jih naloga preverja.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.7.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev

4.176

Število postavk

36

Možne točke

36

Povprečno štev. točk
Mediana

18,0
17

Povprečno štev. odstotnih točk

50,1

Standardni odklon odstotnih točk

17,1

Iz preglednice 4.2.7.1.1 je razvidno, da je NPZ iz fizike opravljalo 4.176 učencev 10. Povprečno število doseženih
točk je ščepec nad 18 oziroma 50,1 odstotka, kar je nekoliko več od povprečnega dosežka leta 2014 in hkrati skoraj
točno 50 odstotkov, kar si PK za fiziko predstavlja kot idealno vrednost. Povprečna vrednost blizu polovice vseh
možnih točk namreč nakazuje, da so naloge izbrane tako, da z njimi dobro zaznamo širok spekter znanja po
celotni populaciji. Število vseh točk v preizkusu je bilo 36. Najboljši dosežek 36 točk so dosegli štirje učenci, 0 točk
je dosegel le en učenec. Težavnost nalog oziroma postavk (IT) se dokaj enakomerno spreminja od 0,11 do 0,94, kar
zagotavlja uravnoteženo sestavljen preizkus, ki dobro meri razlike v znanju posameznih učencev.

10

Razen tam, kjer je očitno, da gre za primerjavo med učenkami in učenci, uporabljamo besedo »učenci« nevtralno za oba spola, torej pojem
»učenci« zajema tako deklice kot dečke.
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Kot rečeno, je povprečno število doseženih točk blizu polovice vseh možnih točk (slika 4.2.7.1.1 in preglednica
4.2.7.1.1), kar je vrednost, ki jo PK za fiziko ocenjuje kot idealno, saj pomeni, da so naloge sestavljene tako, da
vsebujejo glede na znanje populacije približno polovico vprašanj, ki so nad povprečnim znanjem populacije in
približno polovico vprašanj, ki so pod povprečnim znanjem populacije. Taka porazdelitev je eden od pogojev, da s
preizkusom izmerimo tisto, kar je eden od glavnih namenov NPZ, to je porazdelitev znanja po celotni populaciji.
Letošnji rezultat vsebinske analize je povsem skladen z rezultatom preteklih preizkusov znanja iz fizike. Kakor je
razvidno iz vsebinskega dela analize dosežkov v nadaljevanju, niso meritve znanja fizike pokazale nobenih velikih
razlik med znanjem v letu 2016 in znanjem učencev v letih 2007, 2008, 2012 in 2014 – vsaj v okviru vsebin ali
procesnega znanja, ki se v preizkusih prekriva. Nekaj razlik smo sicer zabeležili, a na podlagi tega kljub vsemu ne
moremo preprosto slediti tako imenovanim trendom znanja, saj je uspešnost učencev tudi pri vsebinsko zelo
podobnih nalogah precej odvisna tako od tipa naloge kot od podrobnosti v formulaciji naloge. Zato tudi letos v
poročilu govorimo predvsem o tem, kaj zna kolikšen delež populacije in kaj smo iz meritev znanja fizike ugotovili
takega, kar bi lahko koristilo učiteljem pri njihovem delu. Manj se ukvarjamo s tem, ali znanje fizike naših
devetošolcev iz leta v leto »pada« ali »raste«. Ker želimo zaznati razlike v znanju celotne populacije, je cilj PK vsako
leto sestaviti preizkus, ki naj ima povprečni dosežek okoli polovice vseh možnih točk in pri tem dovolj široko
porazdelitev učencev po dosežkih, da opazimo razlike v znanju posameznih značilnih skupin učencev (tako
imenovani učenci iz zelene, rumene, rdeče in modre skupine – slika 4.2.7.1.1) glede na skupni dosežek na
preizkusu. Ravno v tem zadnjem elementu, torej v širini porazdelitve, smo bili glede na lansko leto, ko smo imeli
enakomerno in lepo razmaknjene skupine učencev, nekoliko manj uspešni, saj sta razliki med zeleno in rumeno
ter rumeno in rdečo skupino manjši za eno točko (preglednica 4.2.7.1.2). To pomeni manjše izmerjene razlike v
znanju posameznih skupin, kar je posledica izbire nalog. Očitno smo imeli v letošnjem preizkusu dosti takih nalog,
ki so jih s podobno uspešnostjo reševali.
Preglednica 4.2.7.1.2: Razlika med povprečnimi dosežki učencev v sosednjih barvnih skupinah v letih 2007, 2008,
11
2012, 2014 in 2016
Razlika med

2007

2008

2012

2014

2016

rumeno in zeleno

3,5

3,5

3,7

5,0

4,0

rdečo in rumeno

4,4

5,4

5,7

5,4

4,4

modro in rdečo

8,3

8,2

7,9

7,4

7,7

Slika 4.2.7.1.1: Porazdelitev točk pri fiziki, 9. razred

(Črna pika označuje povprečno število doseženih točk).
11

Povsod, kjer se v preglednicah pojavljajo podatki različnih preverjanj, so sivo obarvani podatki za leto 2016.
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Kot smo napovedali v letnem poročilu leta 2012, smo podobno kot v letu 2014 tudi v letu 2016 v preizkus znanja
vključili več manj zahtevnih nalog, s katerimi smo nameravali bolje zaznati predvsem razlike v znanju tako
imenovane zelene in rumene skupine, ki sta bili v preteklih letih po dosežkih običajno zelo blizu skupaj. Poleg tega
smo želeli imeti v preizkusu več nalog, ki jih uspešno rešujejo učenci zelene in rumene skupine, da bi bolje izmerili
znanje tega dela populacije. V marsičem je preizkus iz leta 2016 podoben tistemu iz leta 2014, izrazito smo
zmanjšali število strukturiranih nalog, kjer vodi do končne rešitve več vmesnih korakov, saj vse prejšnje meritve
kažejo, da je to izrazito zahtevno za vse učence, razen morda za najuspešnejših deset odstotkov učencev v modri
skupini. Zato je nesmiselno ponovno meriti nekaj, kar smo že večkrat potrdili. Po globalnem rezultatu sodeč, nam
je to dobro uspelo (slika 4.2.7.1.1), a ločljivost po doseženih točkah predvsem med prvimi tremi barvnimi
skupinami je manj ugodna kot leta 2014. Razlike med povprečnimi dosežki učencev v zaporednih barvnih
skupinah so za vsa leta zbrane v preglednici 4.2.7.1.1. Razlika v dosežkih učencev modre in rdeče je pričakovano
večja od preostalih dveh razlik, saj predstavlja modra skupina 10 odstotkov najuspešnejših učencev, ki so zaradi
statističnih lastnosti populacije vedno v »repu« porazdelitve in je zato njihovo znanje bolj različno od preostalega
dela populacije. Podobno veliko razliko do zelene skupine bi dobili, če bi imeli kot posebno skupino 10 odstotkov
učencev z najmanjšim dosežkom. Kljub temu je opazno, da se razlika med modro in rdečo skupino iz leta v leto
zmanjšuje, kar je posledica izbire takih nalog, ki iz leta v leto bolje merijo razlike med znanjem učencev okoli 25.
kvantila (zelena skupina) in učencev iz sredine populacije (okoli 50. kvantila, rumena skupina), kar je bila šibka stran
vseh treh preizkusov do vključno leta 2012. Posledica teh sprememb je zmanjševanje razlik med modro in rdečo
skupino, a ta ostaja kljub temu dovolj velika, da znamo nedvoumno opredeliti, kaj zna četrtina najuspešnejših
učencev (rdeča skupina) manj od skupine 10 odstotkov najuspešnejših učencev. Če je letošnja razlika med
rumeno in zeleno skupino še vedno večja od večine prejšnjih let, z izjemo leta 2014, ko smo imeli zares odlično
porazdelitev točk, je razlika med rdečo in rumeno skupino letos zdrsnila na raven leta 2007 in krepko pod vrednost
okoli 5,5, s katero smo se lahko pohvalili v letih 2008, 2012 in 2014.
Preglednica 4.2.7.1.3: Število točk v posamezni skupini za preizkuse iz znanja fizike v letih 2007, 2008, 2012 in 2014
2007

2008

2012

2014

2016

zelena

Skupina nalog\število točk

6

6

3

4

7

rumena

3

2

7

7

5

rdeča

4

7

7

9

7

modra

17

14

10

8

11

6

7

9

8

6

nad modrim

Slika 4.2.7.1.2: Porazdelitev točk oziroma delov nalog po posameznih barvnih območjih, ki posredno odsevajo
težavnost nalog za učence, za preizkuse znanja iz fizike v letih 2007, 2008, 2012, 2014 in 2016
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Ustreznost merilnega instrumenta ocenjujemo predvsem po tem, kako dobro merimo količino, za katere merjenje
je instrument namenjen. Pomembne vidik, ki ga je PK za fiziko uspela v štirih zaporednih poskusih izboljšati, je
dobro merljiva razlika med značilnimi skupinami učencev, kakor kaže preglednica 4.2.7.1.2. A to za opis znanja
populacije ni dovolj. Kaj določena skupina učencev zna, ugotovimo iz nalog oziroma delov nalog, ki jih določena
skupina učencev uspešno rešuje. In v tem pogledu je preizkus znanja iz fizike v letu 2016 zelo dober in povsem
primerljiv z odličnim preizkusom iz leta 2014 (preglednica 4.2.7.1.3, slika 4.2.7.1.2). Kljub temu da se je razlika med
vsakim zaporednim parom prvih treh barvnih skupin zmanjšala za 1 točko (preglednica 4.2.7.1.2 ), kar je gotovo
tudi posledica dviga povprečnega dosežka na preizkusu leta 2016 v primerjavi s povprečnim dosežkom leta 2014
za 1,3 točke, je količina nalog, ki jih uspešno rešijo učenci posamezne barvne skupine, dokaj enakomerno
porazdeljena, kar omogoča dober opis znanja, ki ga dosegajo posamezni deli populacije. Ugodna porazdelitev
nalog je seveda povezana s tem, kakšne so razlike med dosežki učencev posameznih skupin (preglednica
4.2.7.1.2), a to ni edini parameter. Preizkus je potrebno sestaviti tako, da je v vsaki barvni skupini učencev dovolj
nalog oziroma delov nalog uspešno rešenih, da lahko na podlagi tega povemo, kaj učenci neke skupine znajo in
česa ne. Glede na uspešnost dele nalog na podlagi štirih barvnih skupin učencev razvrstimo v pet skupin, poleg
nalog zelene, rumene, rdeče in modre skupine imamo tudi tako imenovane naloge »nad modrim območjem«, to
je skupina nalog, ki je ne rešijo uspešno (torej več kot približno 65 % teh učencev) niti učenci modre skupine. Kljub
ožji porazdelitvi učencev po številu doseženih točk leta 2016 v primerjavi s porazdelitvijo leta 2014 (slika 4.2.7.1.3)
je po porazdelitvi nalog v pet značilnih skupin (preglednica 4.2.7.1.3, slika 4.2.7.1.2) letošnji preizkus podobno
kakovosten kot tisti iz leta 2014. Idealno bi bilo imeti med 7 in 8 nalog v vsaki skupini. To nam leta 2007 nikakor ni
uspelo, v letu 2008 nam je to uspelo v treh skupinah, a smo imeli v preostalih dveh skupinah daleč od idealnega
števila nalog. V zadnjih treh preizkusih leta 2012, 2014 in 2016 smo bili pri izbiri nalog v tem pogledu precej bolj
uspešni, čeprav letos izvrstne porazdelitve iz leta 2014 nismo uspeli ponoviti (preglednica 4.2.7.1.3).
Slika 4.2.7.1.3: Relativna porazdelitev učencev po številu doseženih točk v letih 2016 (temno modra) in 2014 (svetlo
modra)
(Lepo je razvidno, da se je relativno široka porazdelitev v osrednjem delu leta 2014 »preselila« predvsem v osrednji
ožji vrh porazdelitve v letu 2016. Desna tretjina grafa pri več doseženih točkah kaže podobno porazdelitev v letih
2014 in 2016).

Enakomerno porazdeljeno število točk v posamezne barvne skupine je cilj, ki omogoča dober opis znanja
posamezne skupine in s tem kakovosten pregled znanja celotne populacije. Številke v preglednici 4.2.7.1.3
nakazujejo, da se enakomernost porazdelitve nalog iz leta v leto izboljšuje, še bolj nazorno je to na sliki 4.2.7.1.2,
kjer se vidi prehod iz pretežno modre barve leta 2007 v precej enakomerno porazdelitev barv preko vseh točk v
letih 2012, 2014 in 2016. Letošnja porazdelitev potrjuje našo napoved v letnem poročilu za leto 2014, da bo
odlično porazdelitev iz leta 2014 v bodoče težko ponoviti.
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.7.1.4: Levo: Klasična primerjava uspešnosti učencev (modro) in učenk (rdeče) po doseženem številu točk
pri predmetu fizika (NPZ, 9. razred, 2016, N = 4176). Desno: primerjava dosežkov učenk in učencev po kvantilih
(NPZ, 9. razred, 2016, N = 4176)

Porazdelitev dosežkov po regijah, spolu in šolah ne kaže posebnih odstopanj od državnega povprečja.
Porazdelitev po spolu je dokaj simetrična. Med učenci jih je največ doseglo 15 oziroma 17 točk (42 % oziroma 47 %),
medtem ko je med učenkami najpogostejši dosežek 16 oziroma 18 točk (44 % oziroma 50 %), kot je razvidno s
slike 4.2.7.1.4 levo. Da med dosežki učencev in učenk ni velikih razlik, je razvidno tudi z nekoliko drugačne grafične
predstavitve (slika 4.2.7.1.4 desno), na kateri so razlike med dosežki učenk in učencev bolj poudarjene in se še bolje
vidi, da so razlike minimalne, saj so vse točke izredno blizu diagonale, ki pomeni popolno enakost obeh skupin.
Pri višjih dosežkih (nad okoli 70 odstotnih točk) je bilo v vseh preverjanjih do vključno leta 2014 opaziti nekoliko
večje število učencev, kar samo na sebi ni statistično zaznavno odstopanje, a se je vztrajno ponavljalo iz leta v
leto 12. Letošnja porazdelitev je tudi v tem delu zelo simetrična in razlik med spoloma pri analizi preizkusa v celoti
nikjer ni opaziti (slika 4.2.7.1.4). Pri posameznih nalogah se kažejo opazne, a praviloma ne velike razlike med
spoloma, ki so tudi pri posameznih nalogah dosti manjše od razlik v letu 2014. Zgled naloge, kjer učenke opazno
presegajo uspešnost učencev, je naloga 9. Učenke imajo pri tej nalogi v povprečju okoli 10 odstotnih točk večjo
uspešnost od učencev (slika 4.2.7.1.5).
Slika 4.2.7.1.5: Porazdelitev uspešnosti učencev (modra črta), učenk (rdeča črta) in obojih skupaj (sivi krogci) po
osmih skupinah učencev, razporejenih na podlagi uspešnosti na celotnem preizkusu za nalogo 9

12

Vtis, da je med najbolj uspešnimi več učencev kot učenk, se potrjuje z uspehi na tekmovanjih iz fizike v srednji šoli. V gimnazijah kljub
boljšemu splošnemu uspehu dijakinj najvišja mesta na državnih tekmovanjih iz fizike vsa leta dosegajo dijaki. V petčlanski ekipi, ki vsako leto
predstavlja Slovenijo na mednarodni fizikalni olimpijadi, sta bili v vseh dvajsetih letih samostojne Slovenije le dve dijakinji.
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(Na vodoravni osi je »znanje«: vrednost »0« ustreza povprečju preizkusa, desno so naloge, ki so »težje« od
povprečja preizkusa, levo pa naloge, ki so »lažje« od povprečja preizkusa. Na navpični osi je uspešnost reševanja, ki
je za vsako od osmih skupin učencev in/ali učenk izračunana kot povprečna vrednost uspešnosti posamezne
skupine. Črna črta (tako imenovana ICC-krivulja 13) označuje teoretično porazdelitev uspešnosti. Lepo je vidna
izrazito večja uspešnost učenk in to, da konkretna naloga malo boljše od celotnega preizkusa ločuje med bolj in
manj uspešnimi učenci in učenkami (sivi krogci potekajo bolj strmo kot ICC-krivulja).
Kot rečeno, so letos razlike med spoloma v primerjavi z letom 2014 še manjše, tako da ne moremo statistično
verodostojno utemeljiti sklepov o razlogih za to. Kljub temu si dovolimo špekulacijo, ki jo bomo v nadaljevanju
deloma ovrgli, a je zanimiva. Razmislek poteka takole: V vseh dosedanjih preizkusih smo opazili majhno, a
sistematično, malenkost večjo uspešnost učencev v delu populacije, ki najbolje rešuje preizkuse. Letos te razlike ni.
Edina res značilna razlika letošnjega preizkusa glede na prejšnje je, da je povprečni dosežek največji do sedaj in da
smo se v preizkusu načrtno izognili težjim strukturiranim nalogam. Prav te naloge so bile vedno najslabše
reševane. Korelacija se ponuja sama od sebe – ko ni najzahtevnejših nalog tudi prej opažene minimalne razlike
med spoloma izginejo. Še enkrat naj poudarimo, da so statistične razlike premajhne, da bi lahko govorili o
zanesljivosti tega razmišljanja, ki pa ostaja v skladu s tem, da je med tekmovalci na tekmovanjih iz fizike manj
deklet kot fantov in da so praviloma po dosežkih na tekmovanjih v vrhu fantje.
Slika 4.2.7.1.6: Porazdelitev uspešnosti učencev (modra črta), učenk (rdeča črta) in obojih skupaj (sivi krogci) po
osmih skupinah učencev, razporejenih na podlagi uspešnosti na celotnem preizkusu za dela nalog 15. c (zgoraj) in
18. b (spodaj)

Zdaj pa poglejmo letošnje razlike med uspešnostjo po spolu pri posameznih nalogah, ki so sicer majhne, a jih ne
moremo spregledati. Posamezne naloge ali deli nalog, kjer so učenke uspešnejše od učencev, so letos poleg prej
13

Več o računanju in uporabi ICC-krivulj v analizi preizkusov znanja ve dr. Gašper Cankar na Ricu. Nanj se je potrebno obrniti tudi za morebitne
reference v literaturi.
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omenjene naloge 9 po vrsti še naloge 1, 12.2, 13. b in 15. a, kjer so učenke presegale učence v povprečju za okoli
5 odstotnih točk. Učenci so bili uspešnejši od učenk pri delih nalog oziroma nalogah 12.1 in 14.2 po vrsti za okoli
10 oziroma 7 odstotnih točk. V preostalih nalogah, kjer se opazi razlika v uspešnosti med učenkami in učenci, je v
letošnjem preizkusi opazno, da se razlika pogosto pojavi šele od neke skupine učencev, ki je pri delu naloge bolj
uspešna, naprej (slika 4.2.7.1.6). Zakaj je tako, lahko le špekuliramo, zato se bomo morebitnim razlagam v poročilu
odrekli. Podobno kot v letu 2014 in tudi v skladu z rezultati ostalih do sedaj odpisanih preizkusov se kljub majhnim
razlikam sistematično pojavlja dvoje. Med 8 deli nalog, kjer se opazi, da so uspešnejše učenke, jih je kar 6 izbirnega
tipa, medtem ko med 6 deli nalog, kjer so uspešnejši učenci, ni niti ene izbirnega tipa. Povprečna uspešnost vseh
učencev in učenk pri delih nalog, ki jih uspešneje rešujejo učenke, je 0,46, medtem ko je uspešnost vseh učencev
in učenk pri delih nalog, ki jih uspešneje rešujejo učenci, 0,26. Lahko bi rekli, da so učenke uspešnejše pri bolje
reševanih (lažjih) nalogah, še posebej če so te izbirnega tipa, učenci so uspešnejši pri slabše reševanih (težjih)
nalogah predvsem odprtega tipa. Z vidika teh razlik med spoloma so simptomatične tri naloge z več vprašanji, to
so naloge 12, 15 in 20.
Kot je razvidno iz prejšnjega odstavka, so bili pri delu 12.1 uspešnejši učenci, pri delu 12.2 so bile uspešnejše
učenke. Ker gre za isto nalogo, ki preverja vsebine naravoslovja, ki je za vse udeležence ob pisanju preizkusa precej
oddaljeno, opazne razlike med reševanjem učencev in učenk pritegnejo našo pozornost. Razlika med
vprašanjema te naloge je le v tem, da v 12.1 iščemo v uvodnem besedilu naloge oddajnike zvoka, v 12.2 pa v
istem besedilu sprejemnike zvoka. Čeprav je na prvi pogled videti, da sta vprašanji enako zahtevni in je tudi
porazdelitev uspešnosti po celotni populaciji skoraj identična (preglednica 4.2.7.1.4), obstaja med vprašanjema
bistvena razlika. Pri pouku se kot sprejemnik zvoka tako v učbenikih kot v učnem načrtu omenja skoraj izključno
uho in mikrofon, medtem ko se našteje kar nekaj primerov oddajnikov zvoka in je v učnih ciljih zapisano, da »zvok
nastane, ko se telo trese (niha), to nihanje pa se prenaša v okoliški zrak ali druge snovi« (več avtorjev, Učni načrt.
Program osnovna šola. Naravoslovje. Zavod RS za šolstvo, 2011, stran 11). Pričakovani odgovor na vprašanje 12.2 je
torej standardno tak, da se ga lahko nauči pri pouku, medtem ko so pričakovani odgovori na vprašanje 12.1 manj
očitni in bolj raznoliki ter posredno zahtevajo več uporabe znanja, ki se ga pridobi med poukom. Glede na vse, kar
opažamo na NPZ iz fizike ni nepričakovano, da na 12.1 uspešneje odgovarjajo učenci in na 12.2 učenke.
Preglednica 4.2.7.1.4: Podatki o nalogi 12 o oddajnikih in sprejemnikih zvoka
(Obe vprašanji sta odprti, I. taksonomske stopnje in se uvrščata med naloge rdeče skupine. V stolpcih od tretjega
do sedmega so podane uspešnosti učencev iz posamezne značilne skupine pri posamezni nalogi, v sedmem
stolpcu je povprečna uspešnost vseh učencev, t.i. indeks težavnosti – IT.)
Učenci iz območja:
Leto

Del naloge

2016
2016

12.1
12.2

zeleno
0,40
0,39

rumeno
0,50
0,59

rdeče
0,70
0,65

modro
0,81
0,83

IT

0,50
0,52

Podobno simptomatično razliko opažamo pri nalogah 15 in 20. Nalogo 15, ki ima tri vprašanja izbirnega tipa in jo
je PK ocenila kot eno zahtevnejših, a se njeni deli nekoliko presenetljivo uvrščajo med rumene (15. a in 15. c) ter
modre (15. b) naloge, uspešneje rešujejo učenke. Naloga 20 ima po drugi strani 4 vprašanja, ki se uvrščajo, razen
vprašanja 20. a (nad modrim), med modre naloge in so vsa odprtega tipa. Pri najboljšem reševanem delu 20. d ni
razlik med spoloma, v ostalih treh delih pa so bili uspešnejši učenci. Seveda ne moremo vedeti, ali je razlog za
različno uspešnost razlika v tipu nalog (odprte/izbirne) ali v zahtevnosti (bolj/manj zahtevne) ali v vsebinskem
področju (tlak in vzgon/električni tok), so pa razlike sistematične pri obeh nalogah.
Ker so pri nekaterih delih nalog oziroma nalogah uspešnejše učenke, pri drugih pa učenci, v povprečju ni znatnih
razlik med obema spoloma. Podrobnejša analiza nalog, kjer nastopajo razlike, presega okvir tega poročila in jo bo
PK pripravila kot poseben prispevek le, če se bo kdaj v prihodnje odkrilo statistično zanesljive korelacije med
posameznimi vsebinami/oblikami/zahtevnostjo nalog in razliko med uspešnostjo učenk in uspešnostjo učencev.
Porazdelitev po regijah je bolj ali manj enakomerna in ne odstopa od porazdelitve v preteklih letih. Povprečne
vrednosti vseh regij so blizu skupnemu povprečju, tipično se večja odstopanja pojavljajo tam, kjer je število
učencev, ki so pisali preizkus iz fizike, manjše v primerjavi z drugimi regijami. To nakazuje, da gre pri razlikah med
regijami pravzaprav za razlike med posameznimi šolami in so seveda te razlike bolj opazne v regijah, kjer sodeluje
pri preverjanju iz fizike majhno število šol. Iz povedanega sledi, da statistično opaznih razlik med regijami ni in je
znanje učencev, ki ga izmerimo s preizkusi znanja iz fizike, v splošnem zelo malo odvisno od regije šole.
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Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.2.7.1.7: Porazdelitev točk pri fiziki, 9. razred

Uvodni komentar
Pri sestavljanju nalog je PK za fiziko upoštevala, da pomeni znanje fizike razumevanje narave okoli nas. Zato smo
preizkus sestavili tako, da smo, kjer je bilo le mogoče, vprašanja (in odgovore v vprašanjih izbirnega tipa) oblikovali
tako, da je bila pravilnost odgovora pogojena z vsebinskim razumevanjem in ne zgolj s tem, ali se učenec spomni
definicije oziroma enačbe ali izraza.

ZELENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov:
− znajo določiti merilo iz narisanega vektorja sile in velikosti iste sile (naloga 2);
− dobro ločijo planete od naravnih satelitov v našem osončju (naloga 11) (vsi vedo, da je Zemlja planet, saj jih je
le 11 od 4.176 označilo, da Zemlja ni planet);
− znajo iz sile in poti izračunati delo (naloga 16. a);
− znajo odčitati vrednosti iz enostavnih grafov (naloge 17. a, 17. b in 18.a.1);
− znajo iz odvisnosti na podlagi grafa predvideti lastnosti sistema (naloga 17. c).
Posredno smo izmerili še, da učenci z dosežki v zelenem območju:
− vedo, da se svetloba pri prehodu iz snovi v snov v nobenem primeru ne lomi pod negativnim kotom, čeprav
ne vedo zanesljivo, ali se lomi ali se širi po prehodu nemoteno (naloga 1). O tem sklepamo iz pogostnosti
odgovorov pri nalogi 1, saj je le okoli 6 odstotkov od vseh 4.176 učencev izbralo odgovor D, ki bi pomenil, da
se svetloba pri lomu ob prehodu iz vode »odbije« od vpadne pravokotnice in se v zraku širi v vodoravni smeri
»nazaj«. Iz razlike v pogostnosti izbranih odgovorov A in C (2:11) sklepamo, da učenci vedo, kako se svetloba
lomi pri prehodu iz zraka v vodo. Iz podobne pogostnosti odgovorov B in C (5:9) sklepamo, da učenci niso
dobro razumeli vprašanja;
− vedo, da Sončev mrk ne more nastati ob Luninem prvem ali zadnjem krajcu, čeprav ne vedo, ali je ob
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Sončevem mrku mlaj ali ščip (naloga 10). Vedo torej, da morajo biti ob mrku Luna, Zemlja in Sonce poravnani,
ne vedo pa dobro, kje mora biti katero telo. O tem sklepamo iz pogostnosti odgovorov pri nalogi 10, saj je le
125 (okoli 3 odstotke) od vseh 4.176 učencev kot pravilni odgovor izbralo prvi ali zadnji krajec.
Učenci z dosežki v tem območju izkazujejo predvsem pomembno kompetenco uporabe preprostih grafov
(naloge 17. a, 17. b, 17. c in 18.a.1) in enostavnih vsebin iz astronomije, sil in dela. Izrecno, s poukom fizike
pridobljeno znanje se navezuje predvsem na nalogi 2 in 16.a.
Učenci z dosežki v tem območju uspešno rešujejo naloge, ki so po pričakovanju I. ali II. taksonomske stopnje. V
tem območju uspešno rešujejo tudi preprosto nalogo III. taksonomske stopnje (naloga 17. c), kjer prek grafičnega
zapisa odvisnosti napovejo stanje sistema.
Zgled: naloga 17
RUMENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo med polovicama dosežkov:
− prepoznajo rezultanto dveh vzporednih enako usmerjenih sil (naloga 3);
− poznajo enoto za prostornino (naloga 5);
− znajo sklepati, kako sprememba preseka posode vpliva na višino gladine in na tlak na dnu posode, kadar
imamo enako količino enake kapljevine v dveh posodah (naloga 15. a);
− znajo sklepati, kako razlika gostot dveh kapljevin vpliva na višino gladine in na tlak na dnu posode, kadar
imamo enako prostornino dveh kapljevin v enakih posodah (naloga 15. c);
− znajo iz grafa sklepati o relativni spremembi odvisne količine (oddane toplote) v odvisnosti od spremembe
neodvisne količine (časa ohlajanja) v izbranem intervalu (naloga 17. d).
Učenci z dosežki v tem območju izkazujejo večje znanje kakor učenci v zelenem območju, predvsem nekoliko
presenetljivo pravilno rešujejo tudi naloge, ki zahtevajo preprosto sklepanje in se uvrščajo med naloge III.
taksonomske stopnje (naloge 15. a, 15. c in 17. d). Poleg nalog, povezanih s tlakom v tekočinah, uspešno rešujejo
naloge seštevanja vzporednih sil in poznajo enoto za prostornino. Morda je še najbolj presenetljivo, da za razliko
od učencev rdeče skupine uspešno rešijo kar nekaj nalog, kjer je potrebno vsaj enostavno sklepanje.
Zgledi: naloga 3, naloga 5, naloga 15
RDEČE OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri fiziki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov:
− znajo uporabiti znanje o lomu svetlobe na konkretnem primeru (naloga 1);
− znajo uporabiti drugi Newtonov zakon v računskem primeru (naloga 8);
− prepoznajo pravi graf odvisnosti hitrosti od časa za prosto padajoče neprožno telo (naloga 9);
− v kratkem besedilu prepoznajo tipične oddajnike (naloga 12.1) in sprejemnike (naloga 12.2) zvoka;
− znajo z besedami ali z enačbo zapisati pogoj za ravnovesje sil (naloga 14.2);
− znajo pretvarjati med enotama za hitrost m/s in km/h (naloga 18.a.2).
Učenci v tem območju uspešno rešujejo preproste računske naloge, osnove geometrijske optike, kinematike in
dinamike ter vsebin naravoslovja. Glede na učence rumenega in zelenega območja kažejo malo boljše
razumevanje osnovnih fizikalnih zakonitosti in zvez med posameznimi količinami. V tej skupini so učenci tudi v
preteklosti uspešno pretvarjali med hitrostjo v m/s in km/h.
Uspešnost učencev rdečega območja v povezavi s taksonomskimi stopnjami nalog kaže, da ti uspešneje
»uporabljajo« znanje od učencev zelenega in rumenega območja, saj je večina dodatnih nalog, ki jih rešijo glede
na prej omenjeni skupini II. taksonomske stopnje (naloge 1, 8, 9, 14.2 in 18.a.2). Zanimivo je, da ne rešujejo
uspešno nobene dodatne naloge III. taksonomske stopnje.
Zgleda: naloga 8, naloga 12
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MODRO OBMOČJE

Učenci, ki predstavljajo zgornjo desetino učencev po uspešnosti na celotnem preizkusu:
− znajo iz znane mase telesa določiti težo in vedo, da je raztezek vzmeti premosorazmeren s silo (naloga 4);
− prepoznajo pojav, pri katerem se notranja energija sistema ne spremeni (naloga 7);
− vedo, da je ob Sončevem mrku Lunina mena mlaj in ne ščip (naloga 10);
− znajo narisati sile z ustreznimi dolžinami, smermi in iz ustreznih prijemališč (naloga 14.1);
− znajo sklepati, kako razlika gostot dveh kapljevin vpliva na višino gladine in na tlak na dnu posode, kadar
imamo enako maso dveh kapljevin v enakih posodah (naloga 15. b);
− znajo iz razlike višin težišča izračunati spremembo potencialne energije (naloga 16. b);
− znajo iz oblike grafa hitrosti v odvisnosti od časa sklepati na obliko grafa pospeška v odvisnosti od časa
(naloga 18. c);
− znajo uporabiti zakonitosti delitve tokov pri vzporedni in zaporedni vezavi porabnikov v električnem krogu
(naloga 19. a);
− znajo izračunati neznano količino (tok) iz Ohmovega zakona (naloga 20. b);
− znajo izračunati tok skozi porabnik iz zakonitosti delitve toka skozi vzporedno vezane porabnike ali iz
Ohmovega zakona (naloga 20. c);
− poznajo zakonitost vzporedne vezave, da je napetost na vsakem vzporedno vezanem porabniku enaka
napetosti na viru (naloga 20. d).
To je območje 10 odstotkov učencev z najvišjimi dosežki v celotni populaciji. Učenci z dosežki v tem območju
uspešno rešujejo večino nalog in kažejo razumevanje fizikalnih zakonitosti pojavov. Izpostaviti velja, da edini
relativno uspešno rešujejo naloge iz vzporedne vezave porabnikov v električnem krogu. Uspešno rešujejo naloge
in kažejo znanje zahtevnejših vsebin iz vesolja, sil in tlaka, gibanja in elektrike.
Učenci uspešno rešujejo naloge vseh taksonomskih stopenj, vendar so tudi med nalogami, ki jih ne rešujejo
uspešno, naloge vseh treh taksonomskih stopenj. Zanimivo je, da so po eni strani med šestimi nalogami, ki jih niti
učenci iz te skupine ne rešujejo uspešno, kar tri I. taksonomske stopnje. Po drugi strani so med nalogami, ki jih
učenci te skupine rešujejo uspešno, glede na skupino učencev rdeče skupine, skoraj vse (razen dveh) naloge II.
taksonomske stopnje. Značilna razlika je, da so med temi nalogami težje računske ali konceptualne naloge.
Zgleda: naloga 4, naloga 20
NAD MODRIM OBMOČJEM

Tako smo poimenovali naloge, ki so jih tudi tisti iz skupine 10 odstotkov učencev z najvišjimi dosežki na celotnem
preizkusu reševali z manj kakor 65-odstotno uspešnostjo. Ugotovitve zato veljajo za celotno populacijo.
Učenci:
− ne zanjo izračunati tlaka z enačbo p = F/S (naloga 6);
− ne poznajo oziroma se ne spomnijo dovolj natančno, kaj je camera obscura, zato ne vedo, da ima oko lečo, ki
je camera obscura nima (naloga 13. a), niti ne vedo, da je tako slika, ki nastane v očesu, kot slika, ki nastane v
cameri obscuri, obrnjena (naloga 13. b);
− ne znajo izračunati povprečne hitrosti kot količnik med celotno prevoženo potjo in celotnim časom, v katerem
je bila pot prevožena (naloga 18. b);
− ne znajo dovolj natančno nedvoumno opisati električnega toka bodisi kot »usmerjenega gibanja električnega
naboja« ali kot »razmerja med napetostjo in uporom« ali kot »količino pretočenega naboja skozi neko ploskev
v enoti časa« (naloga 19. b);
− ne znajo iz zakonitosti porazdelitve toka v primeru dveh enakih vzporedno vezanih upornikov ugotoviti, da je
skupni upor enak polovici upora enega upornika (naloga 20. a).
Celo učenci z najvišjimi dosežki ne rešujejo uspešno vseh nalog. To je skladno z rezultati preizkusov iz fizike iz
prejšnjih let, je pa takih nalog v letošnjem preizkusu manj – le šest. Od tega so tri naloge učenci modre skupine
reševali zelo blizu meje, ko lahko trdimo, da so nalogo uspešno reševali. Tako so naloge, ki jih učenci iz vseh
barvnih skupin ne rešujejo uspešno, pravzaprav le tri (naloge 6, 18. b in 20. a). Vse tri naloge so bile zamišljene kot
zahtevnejše, tako da nizka uspešnost pri teh treh nalogah ne preseneča. Če sta nalogi 6 (vsebina: tlak) in 18. b (ne
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takoj očitna povprečna hitrost gibanja) pričakovano slabo reševani zaradi zahtevnosti, je nizka uspešnost reševanja
naloge 20. a in naloge 20 v celoti morda povezana s tem, da nekateri učitelji te snovi do pisanja preizkusa na NPZ
ne uspejo predelati.
Na podlagi uspešnosti reševanja posameznih nalog in delov nalog lahko zaključimo, da učenci ne rešujejo
uspešno nekaterih nalog priklica podatkov (naloga 13 v celoti) ali zapisa definicij (naloga 19. b). Med nalogami, ki
jih učenci niso uspešno reševali, so naloge vseh taksonomskih stopenj, kot rečeno, tudi kar tri vprašanja I.
taksonomske stopnje (naloge 13. a, 13. b in 19. b).
Zgled: naloga 6, naloga 13
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.7.1.5: Specifikacijska tabela, fizika, 9. razred
Naloga

Število Področje
točk

Cilj – učenec

Taksonomska
stopnja

Razred

Območj
e

IT

ID

1

1

Svetloba

ve, da se svetloba pri prehodu iz ene snovi v drugo lomi. Nariše potek svetlobnega
žarka pri prehodu iz ene snovi v drugo;

II.

8

rdeče

0,54

0,34

2

1

Sile

nariše silo kot usmerjeno daljico v izbranem merilu;

I.

8

zeleno

0,88

0,34

3

1

Sile

8

rdeče

0,59

0,44

4

Sile

II.

8

modro

0,30

0,51

5

1

Tlak, vzgon in gostota

I.

8

rumeno

0,67

0,45

6

1

Tlak, vzgon in gostota

računsko in načrtovalno določi rezultanto dveh enako usmerjenih sil;
izmeri silo s silomerom in zapiše njeno vrednost. Ve, da je raztezek vzmeti
premosorazmeren s silo, ki deluje na vzmet;
opredeli pojme: fizikalna količina, fizikalna enota in merska priprava. Uporabi ustrezne
enote za izbrane fizikalne količine;
pozna enoti pascal in bar. Opredeli tlak kot količnik sile in ploščine, na katero deluje
sila pravokotno;

II.

1

II.

8

0,14

0,33

7

1

Delo, energija in toplota

ve, da lahko z delom ali toploto dosežemo spremembo notranje energije;

II.

9

nad
modrim
modro

0,46

0,12

8

1

Gibanje

v računskih primerih uporabi drugi Newtonov zakon;

II.

9

modro

0,60

0,14

9

1

Gibanje

grafično prikaže in razloži odvisnost hitrosti od časa pri enakomernem gibanju;

II.

9

rdeče

0,54

0,39

10

1

Vesolje

razloži nastanek Sončevega in Luninega mrka;

II.

8

modro

0,46

0,13

ve, da je svetlobno leto enota za razdaljo;
razume, da zvok nastane s tresenjem (nihanjem) teles in se prenaša od oddajnika po
okoliškem zraku ali po drugi snovi v vseh smereh;
spozna nekaj oddajnikov zvoka (npr. glasilke, strune, radijski zvočnik) in sprejemnik
zvoka (uho);

I.

8

zeleno

0,95

0,21

I.

7

rdeče

0,50

0,32

I.

7

rdeče

0,52

0,30

I.

8

0,37

0,12

I.

8

0,28

0,31

II.

8

nad
modrim
nad
modrim
modro

0,32

0,48

II.

8

rdeče

0,39

0,53

III.

8

rumeno

0,70

0,29

III.

8

modro

0,41

0,36

1

Vesolje

12.1

1

Zvok in valovanje

12.2

1

Zvok in valovanje

13. a

1

Svetloba

11
12

13

pozna vlogo zbiralne leče v očesu. Opiše camero obscuro;
13. b

14

15

1

Svetloba

14.1

1

Sile

14.2

1

Sile

15. a

1

Tlak, vzgon in gostota

15. b

1

Tlak, vzgon in gostota

razloži nastanek slike v očesu. Opiše camero obscuro;
nariše sile (točkovno, ploskovno in prostorsko porazdeljene) iz njihovih prijemališč.
Nariše silo teže s prijemališčem v težišču;
ve, da telo miruje ali se giblje premoenakomerno, če je vsota vseh zunanjih sil, ki
delujejo nanj, enaka nič. Matematično izrazi pogoj za ravnovesje sil;
ve, da tlak v tekočinah narašča z globino, da je odvisen še od gostote tekočine,
težnega pospeška in neodvisen od oblike posode. V računskih primerih uporabi
enačbo za računanje tlaka v tekočini;
ve, da tlak v tekočinah narašča z globino, da je odvisen še od gostote tekočine,
težnega pospeška in neodvisen od oblike posode. V računskih primerih uporabi
enačbo za računanje tlaka v tekočini;
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Naloga

16

17

18

19

20

Število
točk Področje

15. c

1

Tlak, vzgon in gostota

16. a

1

Delo, energija in toplota

16. b

1

Delo, energija in toplota

17. a

1

Delo, energija in toplota

17. b
17. c

1
1

Delo, energija in toplota
Delo, energija in toplota

17. d

1

Delo, energija in toplota

18.a.1
18.a.2

1
1

Gibanje
Gibanje

18. b

1

Gibanje

18. c

1

Gibanje

19. a

1

19. b

1

20. a

1

20. b

1

20. c

1

20. d

1

Elektrika (električni tok,
napetost, delo in upor)
Elektrika (električni tok,
napetost, delo in upor)
Elektrika (električni tok,
napetost, delo in upor)
Elektrika (električni tok,
napetost, delo in upor)
Elektrika (električni tok,
napetost, delo in upor)
Elektrika (električni tok,
napetost, delo in upor)

Cilj – učenec

|

Razred Območje

IT

ID

ve, da tlak v tekočinah narašča z globino, da je odvisen še od gostote tekočine,
težnega pospeška in neodvisen od oblike posode. V računskih primerih uporabi
enačbo za računanje tlaka v tekočini.
izračuna delo, kadar je sila vzporedna s potjo. V računskih primerih uporabi enačbo za
računanje dela;
v računskih primerih uporabi enačbo za računanje dela s spremembo potencialne energije.
Prepozna konkretne primere, pri katerih se telesu spremeni potencialna energija;
bere preproste grafe (npr. pri gibanju). Iz grafa odčita neznane vrednosti. Izmeri in
zapiše temperaturo v stopinjah Celzija;
bere preproste grafe (npr. pri gibanju). Iz grafa odčita neznane vrednosti;
iz grafa odčita neznane vrednosti. Ve, da toplota sama od sebe prehaja s telesa z višjo
temperaturo na telo z nižjo temperaturo in da je enota zanjo joule, J;
ve, da se notranja energija telesu poveča, če toploto prejme, in da se mu zmanjša, če
toploto odda. Uporabi enačbo za računanje toplote pri segrevanju in ohlajanju;
iz grafa odčita neznane vrednosti;
zna izračunati hitrost pri enakomernem gibanju in pozna dve enoti za hitrost. Izpelje
zvezo med km/h in m/s;
pri enakomerno pospešenem gibanju loči med končno, začetno in povprečno
hitrostjo;
v konkretnih primerih loči enakomerno in neenakomerno gibanje. Opredeli pospešek
telesa kot količnik spremembe hitrosti telesa in časa, v katerem je ta sprememba
nastala;
uporabi zakonitost delitve toka pri vzporedno vezanih porabnikih. Uporabi zakonitosti
porazdelitve napetosti pri zaporedno vezanih porabnikih;
opiše električni tok kot usmerjeno gibanje električnega naboja;

III.

8

rdeče

0,59

0,28

II.

9

zeleno

0,77

0,24

II.

9

modro

0,44

0,28

II.

9

zeleno

0,94

0,14

II.
III.

9
9

zeleno
zeleno

0,82
0,89

0,20
0,29

III.

9

rdeče

0,64

0,22

II.
II.

8
8

zeleno
rdeče

0,84
0,53

0,34
0,51

III.

9

0,11

0,34

II.

9

nad
modrim
modro

0,32

0,39

II.

9

modro

0,51

0,26

I.

9

0,18

0,40

ve, da zaradi večjega števila vzporedno vezanih porabnikov povečuje skupni tok
skoznje ob stalni napetosti izvira;
v računskih primerih uporabi zvezo med električnim tokom, napetostjo in uporom;

II.

9

0,13

0,40

II.

9

nad
modrim
nad
modrim
modro

0,18

0,52

uporabi zakonitost delitve toka pri vzporedno vezanih porabnikih;

II.

9

modro

0,21

0,54

loči vzporedno in zaporedno vezavo porabnikov v električnem krogu in pozna nekaj
njunih zakonitosti.

I.

9

modro

0,30

0,43

LEGENDA:
Taksonomska stopnja (po Bloomu): I. – znanje in prepoznavanje, II. – razumevanje in uporaba, III. – analiza in sinteza ter vrednotenje.
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Specifikacijska tabela vsebuje vse bistvene podatke o nalogah in o tem, kako uspešno so učenci in učenke reševali
posamezne naloge. Kljub temu je iz teh podatkov težko neposredno sklepati o znanju populacije ob koncu
osnovnega izobraževanja. Razlog je v majhnem številu nalog in posledično omejeni možnosti preverjanja različnih
vsebinskih področij, taksonomskih ravni in odziva na različne tipe nalog. Z upoštevanjem dodatnih podatkov in
analiz, ki jih naredijo na Ricu, lahko kljub vsemu potegnemo skupne poteze znanja celotne populacije oziroma
značilnega znanja, ki ga ima določen delež celotne populacije. Prav tako lahko spremljamo spreminjanje teh
značilnih lastnosti skozi leta.
Letošnji preizkus ima te lastnosti: Ker je večina nalog II. taksonomske stopnje ni velikih odstopanj tudi po
taksonomskih stopnjah po vsebinskih področjih. Tako je »zvok in valovanje« letos v celoti I. taksonomske stopnje,
»svetloba in optika«, »vesolje« in »elektrika« v povprečju med I. in II. taksonomsko stopnjo, »sile« in »gibanje« okoli
II. taksonomske stopnje ter »tlak, vzgon in gostota« in »delo, energija in toplota« v povprečju med II. in III.
taksonomsko stopnjo. Uspešnost po vsebinskih področjih ni neposredno korelirana s taksonomskimi stopnjami.
Naloga 12 s področja »zvok in valovanje«, ki je, denimo, I. taksonomske stopnje, je po uspešnosti reševanja nekje v
sredini vseh nalog s povprečno uspešnostjo 0,5 (preglednica 4.2.7.1.4) in uvrstitvijo v rdečo skupino nalog.
Podobno povprečno uspešnost okoli 0,5 imajo tudi področja »sile«, »tlak, vzgon in gostota« in »gibanje«, ki so
taksonomsko II. oziroma III. stopnje. Slabšo povprečno uspešnost imata vsebinska sklopa »svetloba in optika« (0,4)
in »elektrika« (0,25) z nalogami med I. in II. taksonomsko stopnjo. Večjo in med seboj podobno povprečno
uspešnost 0,7 imata vsebinski področji »delo, energija in toplota« ter »vesolje«, pri čemer je prvo taksonomsko
med II. in III. stopnjo, drugo pa med I. in II. stopnjo. Povedano nam znova dokazuje, da težavnost nalog ni nujno
korelirana s taksonomsko zahtevnostjo, ampak na uspešnost učencev in s tem na izmerjeno težavnost naloge
vpliva veliko parametrov, ki jih je težko dobro opredeliti.
Ker je analiza značilnih nalog narejena že v poglavju o opisih dosežkov (Opisi dosežkov učencev 9. razreda na
nacionalnem preverjanju znanja), nima smisla še enkrat podrobno analizirati vseh vsebinskih področij. Namesto
tega bomo na primeru nekaterih nalog, ki so v preizkusu 2016 tako ali drugače podobne nalogam iz preteklih let,
primerjali uspešnost učencev in se ponovno posvetili dilemi o tem, ali je ali ni mogoče slediti časovnim trendom
znanja. Odgovor je po mnenju PK za fiziko še vedno bolj ne kot da. V sklepnem delu poročila kljub tej
pomanjkljivosti še enkrat poudarimo, kaj nam nacionalna preverjanja o znanju učencev povedo in zakaj je
koristno, da so in ostanejo del šolskega sistema.
Leta 2014 smo se naučili, da je na prvi pogled presenetljivo dejstvo, da sta med najslabše reševanimi nalogami
nalogi s področja »vesolje«, ki sta obe I. taksonomske stopnje, lahko posledica tega, da si učenci faktografskih
podatkov, ki jih ne uporabljajo, ne zapomnijo. Prav podobno bi se lahko čudili, da je leta 2016 med najslabše
reševanimi nalogami naloga 13, ki je prav tako I. taksonomske stopnje in ima obe vprašanji izbirnega tipa, a je z
vsebinskega področja »svetloba in optika«. Očitno bi lahko bil razlog slabe uspešnosti podoben kot leta 2014, gre
za faktografske podatke, ki vrh vsega v vprašanjih nastopajo primerjalno za oko in za »camero obscuro«. Videti je,
da si podatke učenci na splošno zapomnijo precej selektivno. Take, ki jih srečajo le pri pouku, po možnosti le pri
neki točno določeni vsebini, kaj hitro pozabijo.
V letošnjem preizkusu je bila najslabše reševana naloga 18. b (uspešnost 0,11), kjer je bilo potrebno na graf hitrosti
v odvisnosti od časa vrisati povprečno hitrost med gibanjem. To ni presenetljivo, saj je naloga III. taksonomske
stopnje, zahteva sklepanje in pozorno interpretacijo grafa, poleg tega je pojem povprečne hitrosti za učence
zahteven, kar dokazuje tudi nizka uspešnost deloma podobne naloge 18. b iz leta 2014, ki je bila uvrščena v
modro skupino nalog z uspešnostjo 0,21. Znanje učencev se v tem pogledu ne razlikuje znatno v letih 2016 in
2014, saj je formulacija naloge v letu 2016 preveč drugačna od tiste v letu 2014, da bi lahko sklepali o različnem
znanju. Leta 2014 so morali iz enakomerno pospešenega gibanja in povprečne hitrosti ugotoviti končno hitrost,
medtem ko so morali leta 2016 iz grafa v(t) določiti povprečno hitrost, kar zahteva povsem drugačno znanje in je
po mnenju PK bolj zahtevno od naloge iz leta 2014. Razlika v uspešnosti je s tem skladna, torej ne kaže razlik v
znanju, temveč odseva razliko v zahtevnosti obeh nalog.
Med najslabše reševanimi nalogami v letu 2016 je tudi naloga 6, ki jo je PK vključila kot ponovitev naloge 13. a iz
leta 2012 prav z namenom sledenja trendom znanja. Žal se izkazuje, da je na različno uspešnost iste naloge v letih
2012 in 2016 najbolj vplivalo to, da je bila leta 2012 naloga sestavljena iz dveh sorodnih vprašanj, medtem ko smo
v preizkusu leta 2016 postavili le eno vprašanje in s tem že (preveč) spremenili nalogo. Leta 2012 sta pri nalogi 13
narisani dve sliki, na levi sedi Vesna na stolu tako, da so s tlemi v stiku vse štiri noge stola, na desni se na stolu guga
tako, da je s tlemi v stiku le ena noga stola. V nalogi sprašujemo po povečanju tlaka zaradi Vesne in stola pod
vsako nogo za primer na levi sliki (13. a) in za primer na desni sliki (13. b). V nalogi 6 iz leta 2016 je samo leva slika
iz leta 2012, vprašanje pa je enako kot vprašanje 13. a iz leta 2012. V PK smo ob sestavljanju preizkusa sklepali, da je
prvo vprašanje neodvisno od drugega in bomo s primerjavo uspešnosti dobili vpogled v spremembo znanja
učencev iz vsebine »tlak« (preglednica 4.2.7.1.6). Videti je, da so učenci tako po posameznih skupinah kot v celoti
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nalogo 6 leta 2016 reševali opazno manj uspešno kot 13. a leta 2012, z izjemo najuspešnejše modre skupine
učencev, ki je nalogo v obeh letih rešila enako uspešno. Obe vprašanji tudi sodita v območje nad modrim, torej
med najtežje naloge v preizkusu. Ker nalogi nista popolnoma enaki, se pojavlja dvom, ali gre v letu 2016 res za
manjše znanje ali je razlog za odstopanja lahko drugje.
Preglednica 4.2.7.1.6: Uspešnost učencev pri nalogah 13 iz leta 2012 in 6 iz leta 2016
(V stolpcih od tretjega do sedmega so podane uspešnosti učencev iz posamezne značilne skupine pri posamezni
nalogi, v sedmem stolpcu je povprečna uspešnost vseh učencev.)
Učenci iz območja:
Leto

Del naloge

zeleno

rumeno

rdeče

modro

IT

2012

13. a

0,05

0,14

0,26

0,52

0,18

2012

13. b

0,09

0,32

0,55

0,79

0,33

2016

6

0,04

0,09

0,18

0,49

0,14

Preliminarna podrobna analiza in primerjava reševanja naloge v obeh preizkusih, narejena na vzorcu 394
preizkusov iz leta 2012 in 500 preizkusov iz leta 2016, kaže na podobnosti in razlike med nalogama, predvsem pa
odkriva tudi vpliv razlik, povezanih z različno formulacijo obeh nalog (eno ali dve vprašanji, ena ali dve sliki).
Pomemben dejavnik je zagotovo slika. Leta 2012 sta bili sliki dve, kar je učence posredno opozorilo na razliko med
obema vprašanjema pri nalogi. Leta 2016 je slika le ena in je zato manj poudarjeno, da sedi Vesna na stolu tako, da
so v stiku s tlemi vse štiri noge. Dve sliki v tem smislu zagotovo pripomoreta k temu, da se učenci bolj zavedajo, da
se sila porazdeli med vse štiri noge. Podoben učinek imata dve vprašanji, saj drugo vprašanje iz leta 2012, ko se
Vesna guga na stolu na eni nogi, nujno opozori učenca, da je v prvem primeru stol na tleh na vseh štirih nogah.
Ker bi te razlike lahko vplivale na manjšo uspešnost pri isti nalogi leta 2016 v primerjavi z letom 2012, žal ne
moremo na podlagi rezultatov teh dveh nalog nedvoumno sklepati o trendu znanja. Delež učencev, ki se naloge
sploh niso lotili, je obakrat okoli 10 %, leta 2012 9,1 % in leta 2016 10,7 %. Podrobna analiza vzorca odgovorov
učencev v obeh letih razkriva podobno stanje, da se naloge leta 2012 ni lotilo okoli 13 % učencev, leta 2016 pa
okoli 10,4 % učencev. Analiza odgovorov učencev pokaže, da se je leta 2012 izračuna okoli dve tretjini učencev
lotilo s pravilno enačbo za tlak p = F/S, podobno se je izračuna lotila leta 2016 približno polovica učencev. Tako
leta 2012 kot leta 2016 je delež učencev, ki so pravilno izračunali številsko vrednost tlaka, a potem uporabili
napačno enoto tlaka, okoli ena petina, čeprav je delež učencev, ki so izračunali pravilno številko ne glede na
enoto, v vzorcu iz leta 2012 okoli 58 %, medtem ko je v vzorcu iz leta 2016 samo okoli 45 %. Pomembna
ugotovitev je, da je delež tistih, ki uporabijo napačno enoto, v obeh letih enak. Po drugi strani se izkazuje, da je
napačno površino, to je bilo običajno 1 cm2 namesto 4 cm2 (zaradi 4 nog stola) leta 2012 izbralo samo okoli 11 %
učencev v vzorcu, medtem ko je bilo takih v vzorcu iz leta 2016 kar okoli 22 %. To veliko razliko bi lahko pripisali
spremembi formulacije naloge, tako samo enemu vprašanju kot samo eni sliki. Razlika 11 odstotnih točk dobro
pojasni tudi razliko v celotni uspešnosti pri tej nalogi leta 2012 in 2016. Podobno znanje v letih 2012 in 2016 potrdi
tudi analiza uporabljenih enot. V obeh letih je razmerje med uporabljenimi enotami praktično enako, vse razlike so
manjše od okoli 2 odstotnih točk. Poleg tistih, ki niso računali (okoli 15 %) ali so uporabili eno od enot za tlak (okoli
50 %), so se najpogosteje pojavile enota za silo (N, okoli 20 %) ali energijo (J, okoli 4 %), nekaj učencev pa ob
izračunani številki ni napisalo nobene enote (okoli 7 %) ali pa so napisali povsem drugačne enote (skupaj okoli 4 %).
Vse to kaže, da je znanje učencev na tem področju v letih 2012 in 2016 res precej podobno in so opažene razlike v
veliki meri posledica malenkost drugače formulirane naloge in ne spremembe znanja populacije.
Preglednica 4.2.7.1.7: Uspešnost učencev pri nalogah 3 iz leta 2012 in 4 iz leta 2016
(V stolpcih od tretjega do sedmega so podane uspešnosti učencev iz posamezne značilne skupine pri posamezni
nalogi, v sedmem stolpcu je povprečna uspešnost vseh učencev).
Učenci iz območja:
Leto

Del naloge

2012
2016

3
4

zeleno
0,02
0,08

rumeno
0,10
0,20

rdeče
0,31
0,47

modro
0,62
0,83

IT

0,18
0,30

V preizkusu iz leta 2016 je tudi naloga 4, ki je popolnoma enaka nalogi 3 iz leta 2012. S primerjavo uspešnosti
učencev pri teh dveh nalogah vsekakor lahko primerjamo generaciji učencev v obeh letih, saj sta nalogi
popolnoma enaki. Kot je razvidno iz preglednice 4.2.7.1.7, so učenci to nalogo leta 2016 reševali znatno bolj
uspešno kot leta 2012. A vendar se obe nalogi uvrščata v modro območje, kar pomeni, da nalogo uspešno reši le
10 % najuspešnejših učencev in učenk na posameznem preizkusu. Ali so učenci pri nalogi uspešnejši, ker res znajo
več od vrstnikov leta 2012, ali so uspešnejši, ker so jih učitelji pripravljali na nacionalno preverjanje in so med
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drugim rešili enako nalogo med takimi pripravami, ali so se učenci morda sami pripravljali na nacionalno
preverjanje in naleteli na isto nalogo. Vsega tega ne vemo in po rezultatih ene naloge ne moremo sklepati o
spremembi znanja v populaciji. Ravno pri prej omenjeni 6. nalogi iz leta 2016 smo namreč videli manjšo
uspešnost kot leta 2012, čeprav je vsebina nalog dokaj sorodna, saj gre enkrat za sile in drugič za tlak. Šele ob več
ponovitvah enakih nalog in večkratni potrditvi podobnih ugotovitev bomo morda lahko sklepali o trendih znanja.
Preglednica 4.2.7.1.8: Uspešnost učencev pri delih nalog oziroma nalogah 12. a iz leta 2008, 14. a iz leta 2014 in 2 iz
leta 2016
(V stolpcih od tretjega do sedmega so podane uspešnosti učencev iz posamezne značilne skupine pri posamezni
nalogi, v sedmem stolpcu je povprečna uspešnost vseh učencev.)
Učenci iz območja:
Leto

Del naloge

zeleno

rumeno

rdeče

modro

IT

2008

12. a

0,53

0,81

0,93

0,99

0,71

2014

14. a

0,46

0,80

0,91

0,98

0,70

2016

2

0,85

0,95

0,97

1,00

0,88

Čeprav ni povsem enaka, je naloga 2 iz leta 2016 zelo podobna deloma nalog 12. a iz leta 2008 in 14. a iz leta
2014. V vseh treh vprašanjih je narisana usmerjena daljica, ki predstavlja silo, del naloge pa sprašuje po merilu, v
katerem je sila narisana. Tudi samo merilo je v vseh treh nalogah v celoti ali delno zapisano v obliki »1 cm pomeni
…«, le da imajo pri nalogi 2 iz leta 2016 učenci ponujene štiri odgovore, medtem ko sta ostali dve vprašanji odprti
in morajo učenci sami napisati, kolikšno silo predstavlja dolžina 1 cm na sliki. Še več, v nalogah iz let 2016 in 2014
je sila obakrat narisana vodoravno in ima velikost 100 N. Razlike med nalogami so seveda prisotne, predvsem je
naloga 2 iz leta 2016 osredotočena izključno na merilo in je izbirnega tipa, medtem ko sta nalogi 12 iz leta 2008 in
14 iz leta 2014 sestavljeni iz več vprašanj, na sliki sta vsakič narisani dve sili in je v besedilu opisano, kolikšna je
dolžina katere, ne nazadnje sta obe nalogi v zadnji polovici preizkusa, medtem ko je leta 2016 naloga 2 na samem
začetku preizkusa. Kljub vsemu vsa tri vprašanja preverjajo enak cilj na zelo podoben način. Primerjava uspešnosti
učencev in učenk pri teh treh vprašanjih je zbrana v preglednici 4.2.7.1.8 in grafično predstavljena na sliki 4.2.7.1.8.
Slika 4.2.7.1.8: Porazdelitev uspešnosti po območjih za tri dele nalog
(Učencem postavimo vsebinsko enako vprašanje: kolikšno je merilo, v katerem je narisana podana sila. Barva
stolpca ustreza učencem in učenkam območja enake barve, s sivo je označena uspešnost celotne populacije pri
tej postavki, vsak del naloge je označen ob vodoravni osi grafa).

Obe vprašanji iz sestavljenih nalog (12. a iz l. 2008 in 14. a iz l. 2014) sta po uspešnosti med seboj skoraj enaki in
sodita v rumeno skupino nalog, ki jih uspešno rešuje vsaj polovica populacije. Po drugi strani je naloga 2 iz leta
2016 med najbolje reševanimi v letu 2016 in je skupna uspešnost pri tej nalogi enaka največjim doseženim v
preizkusih iz preteklih let. Naloga očitno sodi v skupino zelenih nalog in jo uspešno reši vsaj tri četrtine učencev v
populaciji. Ali to pomeni, da znajo merilo učenci v generaciji 2016 določati bolje kot v generaciji 2008 ali 2014?
Glede na majhne, a opazne razlike med nalogami in glede na to, da se večje razlike v uspešnosti pojavljajo le med
učenci zelenih skupin (preglednica ), lahko rečemo, da je izmerjeno znanje glede določanja merila v letu 2016
sicer nesporno večje kot leta 2008 ali 2012, ne moremo pa biti prepričani, da to pomeni splošno rast znanja o
silah. Šele skupaj z izmerjenim dvigom znanja tudi glede na nalogi 4 iz l. 2016 in 3 iz l. 2012 si morda le upamo
postaviti hipotezo, da se je znanje o silah med učenci, ki zaključujejo osnovno šolo, v letu 2016 glede na prejšnja
leta nekoliko povečalo.
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Slika 4.2.7.1.9: Porazdelitev deležev posameznih ponujenih odgovorov za nalogo 2 iz leta 2012 po osmih značilnih
skupinah učencev
(Podrobnosti o tipu grafa so v opisu slike 4.2.7.1.5. Barve črt po vrsti označujejo pogostnost izbranih odgovorov A
(rdeča), B (modra), C (zelena), D (oranžna) in B0 (rumena; pomeni, da učenec ni izbral nobenega odgovora.)

V zvezi z nalogo 2 iz leta 2016 smo na podlagi raziskave, ki vključuje podrobno analizo naloge 14 iz leta 2014 za
določene skupine učencev s specifičnimi učnimi težavami, postali pozorni na v tej raziskavi relativno pogosto
opažen odgovor, da 1 cm na sliki pomeni ali 1 N ali 10 N ali 100 N ali kak drug 10-kratnik newtona. Dobra tretjina
vseh odgovorov oziroma skoraj dve tretjini vseh napačnih odgovorov teh učencev je bila tega tipa. Kot je razvidno
s slike 4.2.7.1.9, je izmed napačnih odgovorov posebej tiste učence, ki so na celotnem preizkusu dosegli najmanj
točk, izrazito najbolj privlačil odgovor A (1 cm pomeni 10 N.). Pravilni odgovor C (1 cm pomeni 25 N.) s pomikanjem
v desno, torej k večjemu znanju, hitro narašča proti maksimalni možni vrednosti, edini odgovor, ki so ga učenci
omembe vredno izbirali poleg A in C, je odgovor B (1 cm pomeni 20 N.), ki bi ga lahko učenci dobili na podlagi
napake pri merjenju dolžine vektorja na sliki. Odgovor B pomeni, da namesto prave dolžine 40 mm izmerijo 50
mm. Zelo zanimivo je, da odgovora D (1 cm pomeni 30 N.), ki bi ustrezal izmerjeni dolžini 33 mm, kar je samo za 7
mm od prave vrednosti, ni izbral praktično nihče, odgovor D je izbralo 7 učencev, odgovor B pa kar 25-krat več
učencev, to je 174.
Za učitelje je morda ta kratka dodatna analiza pomembna, saj razkriva, da učenci zelo radi, ne glede na to, ali imajo
ponujen tak odgovor ali ga napišejo sami, izbirajo za merilo »okrogle« številke, torej potence števila 10 (1 cm
pomeni 10n N.). Videti je, da je ta želja prisotna ne glede na to, kakšno je dejansko merilo, da torej vsaj del učencev
merilo zapiše, ne da bi sploh merili dolžino vektorja, ki predstavlja silo. Seveda delež teh učencev v celotni
populaciji ni tako velik kot med učenci s specifičnimi težavami, a okoli 7 % učencev ga je izbralo. Še bolj zanimivo
je, da je po drugi strani med vsemi napačnimi odgovori delež teh odgovorov tako za učence s specifičnimi
težavami kot za vse učence zelo podoben, obakrat malo manj kot dve tretjini vseh napačnih odgovorov. Za konec
ostaja za komisijo nerešena uganka, zakaj je med pogostnostjo izbire preostalih dveh napačnih odgovorov v
nalogi 2 iz leta 2016, torej B in D, tako velikanska razlika, da odgovora D tako rekoč niso izbirali oziroma so odgovor
B izbirali učenci 25-krat pogosteje kot D. To dejstvo nam je lahko v opomin, da igra posebej pri izbiranju med
ponujenimi odgovori poleg fizike in objektivnih dejstev očitno pomembno vlogo še kak vpliv, ki ga ne poznamo.
Zato moramo biti pri interpretaciji izmerjenega znanja vedno previdni v smislu, da ne postavljamo preveč drznih
sklepov iz premalo zanesljivih meritev.
Še en del naloge v preverjanju leta 2016 je zelo podobno dvema deloma nalog iz preteklih let. To je del vprašanja
18. a iz leta 2016, kjer od učenca pričakujemo pretvorbo hitrosti iz m/s v km/h, in je podoben deloma nalog 17. a
iz leta 2012 in 19. c iz leta 2014. Vsi trije deli nalog so II. taksonomske stopnje, vsi trije so uvrščeni med naloge
rdečega območja. V letnem poročilu 2014 smo zadnji nalogi že primerjali med seboj in ugotavljali med njima
pomembne razlike, ki otežujejo primerjavo dosežkov učencev posameznih generacij. Naloga 18.a.2 iz leta 2016
sliko lepo dopolnjuje, saj je deloma podobna obema prejšnjima nalogama, hkrati je od vsakega malo drugačna.
Leta 2016 in 2014 morajo učenci pretvoriti hitrost iz m/s v km/h, leta 2012 pa obrnjeno. Leta 2012 in 2014 je
hitrost podana in jo je potrebno le pretvoriti, leta 2016 je potrebno hitrost pred pretvorbo odčitati z grafa. Leta
2014 in 2016 naloga direktno sprašuje po pretvorbi hitrosti, medtem ko je pretvorba leta 2012 vsebovana v nalogi
posredno, ker mora učenec narisati hitrost v graf, kjer je na osi y hitrost označena v drugih enotah, kot je v nalogi
podana. Našla bi se še kakšna razlika, fizikalna vsebina ostaja enaka, pretvorba hitrosti iz ene standardne enote v
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drugo. Če kaj, potem je iz vsega povedanega in izmerjenega (preglednica 4.2.7.1.9) jasno, da se sposobnost
pretvarjanja hitrosti iz m/s v km/h in obrnjeno s časom ne spreminja opazno.
Preglednica 4.2.7.1.9: Uspešnost učencev pri delih nalog 17.a.1 iz leta 2012, 19. c iz leta 2014 in 18.a.2 iz leta 2016
(V stolpcih od tretjega do sedmega so podane uspešnosti učencev iz posamezne značilne skupine pri posamezni
nalogi, v sedmem stolpcu je povprečna uspešnost vseh učencev.)
Učenci iz območja:
Leto

Del naloge

zeleno

rumeno

rdeče

modro

IT

2012

17.a.1

0,30

0,62

0,91

0,97

0,59

2014

19. c

0,12

0,43

0,70

0,92

0,44

2016

18.a.2

0,23

0,54

0,79

0,94

0,53

Letošnji dosežki so skoraj natančno med obema prejšnjima meritvama (preglednica 4.2.7.1.9) in analizo teh treh
nalog lahko zaključimo s citatom iz letnega poročila 2014, le med branjem moramo citirani povedi preoblikovati,
da se nanašata na tri in ne na dve nalogi: »Tisto, na kar se lahko kljub vsemu opremo, je, da sta dela nalog uvrščena
v enako barvno območje težavnosti nalog, torej lahko z dobršno mero zanesljivosti povemo le, da pretvarjanje
enot za hitrost uspešno naredi približno četrtina populacije. Za odkrivanje razlik in sledenje trendom v znanju je
potrebno primerjati enake ali skoraj enake naloge, vse ostalo je bolj ali manj utemeljeno ugibanje.«
Preglednica 4.2.7.1.10: Podatki o nalogah preprostega odčitavanja z grafa
(V stolpcih od tretjega do sedmega so podane uspešnosti učencev iz posamezne značilne skupine pri posamezni
nalogi, v sedmem stolpcu je povprečna uspešnost vseh učencev.)
Učenci iz območja:
Leto

Del naloge

zeleno

rumeno

rdeče

modro

IT

2007

16. a

0,71

0,84

0,91

0,98

0,79

2008

17. a

0,88

0,93

0,96

0,98

0,89

2016

17. a

0,94

0,97

0,97

0,99

0,94

2016

17. b

0,79

0,87

0,90

0,91

0,82

2016

18.a.1

0,76

0,92

0,96

0,99

0,84

Naloga 17 iz leta 2016 je zanimiva zato, ker v prvih treh vprašanjih preverjamo odčitavanje z grafov, kar praviloma
omejujemo na vsebino »gibanje«, v tej nalogi pa to spretnost preverjamo na primeru iz vsebin »delo, energija in
toplota«. Rezultati so v povprečju zelo podobni med seboj, dokler gre za preprosto odčitavanje (preglednica
4.2.7.1.10). Kot pokažemo v nadaljevanju, lahko bolj zapletena uporaba podatkov z grafov uspešnost učencev
znatno zmanjša (preglednica 4.2.7.1.11). Vsekakor rezultati kažejo, da je enostavno odčitavanje z grafov spretnost,
ki jo usvoji velika večina učencev, saj so naloge odčitavanja z grafov med najbolje reševanimi in so praviloma
uvrščene v zeleno skupino nalog. Naloge 16. a iz leta 2017, 17. a iz leta 2008 in 18.a.1 iz leta 2016 vsebinsko sodijo
v »gibanje«, nalogi 17. a in 17. b iz leta 2016 pa v »toploto«, a med uspešnostjo učencev pri teh nalogah ni
praktično nobene razlike, kar dokazuje, da je spretnost odčitavanja med populacijo univerzalna in ni vezana na
vsebino grafov. Vse naloge preprostega odčitavanja so II. taksonomske stopnje.
Preglednica 4.2.7.1.11: Podatki o nalogah bolj zapletene uporabe grafov
(V stolpcih od tretjega do sedmega so podane uspešnosti učencev iz posamezne značilne skupine pri posamezni
nalogi, v sedmem stolpcu je povprečna uspešnost vseh učencev.)
Učenci iz območja:
Leto

Del naloge

zeleno

rumeno

rdeče

modro

IT

2007

16. b

0,19

0,34

0,50

0,75

0,36

2008

17. c

0,18

0,35

0,59

0,80

0,38

2016

17. c

0,88

0,94

0,96

0,99

0,89

Od učencev lahko zahtevamo v nalogah tudi bolj zapleteno uporabo grafov, recimo, odčitavanje intervala na eni
od osi (naloga 16. b iz leta 2007) ali ekstrapolacijo časovne odvisnosti v času nazaj (naloga 17. c iz leta 2008)
oziroma naprej (naloga 17. c iz leta 2016). Take naloge so za učence zahtevnejše in lahko tudi višjih taksonomskih
stopenj. Obema nalogama ekstrapolacije je tako PK za fiziko pripisala III. taksonomsko stopnjo, nalogi 16. b iz leta

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

321

2007 pa II. Zanimivo je opaziti, kako je leta 2007 sprememba vprašanja naloge 16. a iz »Kolikšno razdaljo je pretekel
deček v 35 sekundah?« v vprašanje naloge 16. b »Koliko časa teče pes, da dohiti dečka?« več kot prepolovila
uspešnost reševanja z 0,79 na 0,36 in nalogo 16. b potisnila v modro skupino nalog. Po tej izkušnji ni presenetljivo,
da je ekstrapolacija v časovno območje, ki ga na grafu ne vidimo, leta 2008 tudi vprašanje 17. c »Ob kateri uri se je iz
vasi odpeljal traktor?« uvrstila v območje modrih nalog z več kot polovico manjšo uspešnostjo od predhodnega
vprašanja 17. a ob istem grafu »Ob kateri uri je avtomobil dohitel traktor?«, ki je uvrščeno med najbolje reševane
naloge v zelenem območju. Ekstrapolacija je konec koncev povezana s sklepanjem in vrednotenjem in je III.
taksonomske stopnje.
Kar je nekoliko presenetljivo, je, da je naloga ekstrapolacije v časovno območje, ki ga na grafu ne vidimo, leta 2016
vprašanje 17. c »Kolikšna je temperatura vode po 1,5 ure?« uvrstila med najbolje reševane naloge zelenega območja,
po uspešnosti med vprašanji 17. a »Kolikšna je temperatura vode po 30 minutah?« in 17. b »Po kolikšnem času ima
voda temperaturo 60 °C?«. S stališča grafov nalogi 17. c iz let 2008 in 2016 nista videti kaj dosti različni, obakrat gre
za ekstrapolacijo, obakrat gre za časovno odvisnost, ki je leta 2008 očitno linearna in leta 2016 očitno nelinearna.
Zakaj je torej naloga iz leta 2008 uvrščena med slabo reševane modre naloge svojega preizkusa, naloga iz leta
2016 pa med najuspešnejše reševane zelene naloge? Formalna razlika med nalogama je, da enkrat ekstrapolacijo
delamo v času nazaj (2008) in enkrat naprej (2016), a s tem težko pojasnimo tolikšno razliko v uspešnosti reševanja
(preglednica 4.2.7.1.11). Edino, kar nam še ostane, je kontekst in izkušnje otrok ali pa nenavadno velika sprememba
v znanju učencev. Morda je dejstvo, da se posoda vroče vode, ko se ohladi na sobno temperaturo, ne spreminja
več, tako domača izkušnja, da jo je sposoben prav vsak učenec iz lastnih izkušenj prenesti na nalogo v preizkusu iz
fizike. V primerjavi z ugotavljanjem časa, ob katerem je neko vozilo krenilo na pot, iz podatkov na grafu poti v
odvisnosti od časa, je ohlajanje vroče vode na mizi verjetno res učencem dosti bolj poznano. Seveda pa tega ne
vemo, ampak le ugibamo.
Take in podobne primerjave nas nenehno opozarjajo, kako težko je najti vzroke, zakaj učenci neko nalogo rešijo
bolj ali manj uspešno od neke druge naloge, ki se morda zdi prvi dokaj podobna.
Pred koncem letošnjega poročila, v katerem o trendih znanja in o napredku ali nazadovanju učencev na NPZ iz
fizike leta 2016 glede na prejšnja leta namenoma ne bomo nič govorili, moramo vendarle ponovno pokazati na
primeru, da je učencem pomembno, kako uspešno rešujejo preizkuse NPZ oziroma konkretno preizkus
preverjanja znanja fizike.
Kot ilustracijo želje učencev po čim boljšem dosežku predstavimo nalogi 20 iz let 2016 in 2014. Nalogi sta
vsebinsko zelo podobni, v obeh gre za vzporedno vezavo dveh porabnikov na vir napetosti, v obeh so štiri
podvprašanja, vsako ovrednoteno z eno točko. Nekatera vprašanja so podobna, večina vprašanj je različna, prav
tako so kognitivno podobna, a razporejena v obrnjenem vrstnem redu, leta 2014 si vprašanja sledijo po
zahtevnosti in taksonomskih stopnjah, leta 2016 je najenostavnejše vprašanje zadnje (preglednica 4.2.7.1.12).
Preglednica 4.2.7.1.12: Podatki o 20. nalogi leta 2014 in 20. nalogi leta 2016
(V stolpcih od tretjega do sedmega so podane uspešnosti učencev iz posamezne značilne skupine pri posamezni
nalogi, v sedmem stolpcu je povprečna uspešnost vseh učencev. V predzadnjem stolpcu je ocenjena
taksonomska stopnja naloge.)
Učenci iz območja:
Leto

Del naloge

zeleno

rumeno

rdeče

modro

IT

Taksonomska
stopnja

2014

20. a

0,78

0,89

0,96

1,00

0,87

I.

2014

20. b

0,07

0,23

0,50

0,85

0,31

II.

2014

20. c

0,04

0,11

0,30

0,77

0,22

II.

2014

20. d

0,02

0,06

0,18

0,62

0,15

III.

2016

20. a

0,02

0,05

0,15

0,54

0,13

II.

2016

20. b

0,02

0,08

0,22

0,77

0,18

II.

2016

20. c

0,02

0,09

0,26

0,81

0,21

II.

2016

20. d

0,13

0,25

0,41

0,82

0,30

I.

Na sliki 4.2.7.1.10 je uspešnost pri obeh nalogah zaradi boljše nazornosti predstavljena grafično. Očitno je, da so se
učenci leta 2016, kljub temu da je to zadnja naloga v preizkusu, trudili po svojih najboljših močeh, da bi odgovorili
na vsa štiri vprašanja. Uspešnost namreč narašča proti zadnjemu vprašanju prav na enak način, kot je leta 2014
padala proti zadnjemu vprašanju (slika 4.2.7.1.10). Z izjemo vprašanj I. taksonomske stopnje 20. a leta 2014 in 20. d
leta 2016, ki sta po uspešnosti opazno različni, je slika povsem zrcalna. Vprašanji I. taskonomske stopnje sta med
seboj zelo podobni, a hkrati bistveno različni. Odgovor je pri obeh vsebinsko enak, ker gre za vzporedno vezavo, a
leta 2014 se vprašanje glasi »Kolikšna je napetost baterije?«, leta 2016 pa »Kolikšna je napetost na uporniku R1?«.
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Odgovor je, kot rečeno, obakrat napetost, ki je napisana na shemi ob viru, le da leta 2014 sprašujemo prav po tej
napetosti (baterija), leta 2016 pa ne (vzporedno vezan upornik R1). Očitno je za učence prepisati napisano (2014)
približno trikrat lažje kot razumeti in prepisati napisano (2016). A kljub temu govorijo rezultati iz leta 2016 močno v
prid naši ponavljajoči se trditvi, da učenci preverjanja znanja rešujejo zavzeto in so zato rezultati preverjanj
veljavni. Če bi ne bilo tako, je težko najti razlago za naraščajočo uspešnost pri zaporednih vprašanjih od a) do d) pri
nalogi 20 leta 2016. Rezultati leta 2014 (slika 4.2.7.1.10) potrjujejo, da so te vsebine za učence zahtevne, podobni
rezultati pri vsebinsko podobnih vprašanjih pri obrnjenem vrstnem redu zahtevnosti vprašanj od a) do c) leta 2016
podpirajo mnenje, da učenci zavzeto rešujejo naloge v preverjanjih. Dokaz za to je predvsem izrazit skok v
uspešnosti pri vprašanju 20. d leta 2016 v primerjavi z vprašanji od 20. a do 20. c v vseh barvnih skupinah učencev,
od tistih z najnižjim do tistih z najvišjim uspehom (slika 4.2.7.1.10). Skok je najizrazitejši v zeleni skupini, torej pri
učencih z najnižjim skupnim uspehom, v kateri bi pričakovali najnižjo stopnjo zavzetosti pri reševanju preizkusa.
Videti je, da torej rezultati odražajo znanje učencev in so kot taki veljavna informacija o stopnji znanja posameznih
fizikalnih vsebin v populaciji učencev ob koncu osnovne šole.
Slika 4.2.7.1.10: Porazdelitev uspešnosti po območjih za dele naloge 20 leta 2014 in 2016
(Barva stolpcev ustreza učencem in učenkam območja enake barve, s sivo je označena uspešnost celotne
populacije pri posameznem vprašanju, ki je označeno ob vodoravni osi grafa.)
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Sklepne ugotovitve
Kaj lahko povemo za konec? Morda največkrat ponovljene ugotovitve v letošnjem poročilu lahko strnemo v
sledeče:
− Uspešnost učencev pri posameznem vprašanju je v splošnem zelo odvisna od tega, kako je
vprašanje oblikovano in v kakšnem sobesedilu je postavljeno. Dokaz za to so navzkrižne primerjave
med podobnimi nalogami, ki se vsaj na videz le malo razlikujejo med seboj, a so po uspešnosti
učencev med seboj lahko zelo različne.
− Globalno se znanje učencev iz leta v leto ne spreminja oziroma se spreminja tako malo, da tega
nedvoumno za zdaj ne uspemo izmeriti.
− Znova in znova PK za fiziko ugotavlja, da ni za špekulacije, da bi se učenci preverjanj znanja lotevali
»pišmeuhovsko«, nobenih trdnih dokazov. Po drugi strani več primerjalnih in posameznih analiz
nalog ali delov nalog kaže, da se učenci preverjanj znanja lotevajo zavzeto, kar daje rezultatom
veliko stopnjo veljavnosti in posledično interpretacijam visoko stopnjo verodostojnosti.
Beroč prvo izpostavljeno ugotovitev, se bo kdo vprašal, ali ima smisel izvajati preverjanja znanja, če je
uspešnost pri posamezni nalogi tako odvisna od drobnih razlik v besedilu posamezne naloge. A tudi v
življenju in v znanosti je tako, da so reči pogosto skrite v podrobnostih. Vsi vemo, da »skoraj še nihče ni zajca
ujel.« Kot učitelji ne moremo učencev nečesa naučiti, ampak se učenci lahko naučijo le sami in jim je učitelj
pri tem le v pomoč, se tudi učitelji o tem, kako postavljati prava vprašanja in kako učiti učence, učimo sami. In
učenje poteka najhitreje ob napakah, ki jih delamo, če le ozavestimo, zakaj so napake bile napake in se jim v
prihodnje izogibamo. Tako se ob premlevanju rezultatov nalog s preverjanj znanja in razlogov za take
rezultate, kot jih dobimo, učitelji učimo bolje spraševati in predvsem bolje razumeti, kako razmišljajo učenci
in tudi, kako razmišljamo učitelji. Na primer, kako razmišljamo učitelji, ko postavljamo vprašanja in
pričakujemo določene odgovore, ki jih od učencev dobimo ali pa tudi ne. Prav nenehno prepletanje
preverjanja znanja učencev in prevpraševanja ustreznosti tako nalog kot formulacije nalog je tisto, kar daje
nacionalnemu preverjanju zagon in vodi k večji kakovosti poučevanja fizike. S tem ko se strokovni javnosti
pred obraz postavi neko vprašanje ali naloga, o kateri se potem javno razpravlja, se odpirajo nova strokovna
vprašanja. Ta procesi bi moral v končni fazi voditi k boljšemu pouku in večjemu znanju učencev. Zavedanje o
vplivu podrobnosti v oblikovanju nalog je hkrati varovalka, da ne vlečemo prehitro sklepov o trendih znanja
pri posameznem predmetu. Podobno ugotovitev smo prvič zapisali v prejšnjem letnem poročilu o
preverjanju znanja fizike leta 2014. Za uspešno reševanje naloge je pogosto bolj kot vsebinsko področje
pomembna formulacija naloge oziroma sobesedilo, v katerem nekaj sprašujemo. Ugotovitev podpira tudi
letošnje preverjanje znanja fizike. Kratko neposredno vprašanje o čemerkoli je praviloma dosti uspešneje
reševano od preverjanja enakega cilja v sobesedilu neke daljše naloge ali bolj obsežnega sobesedila naloge.
To dejstvo je izredno pomembno predvsem pri ugotavljanju trendov znanja. Kar lahko z gotovostjo trdimo,
je, da je trende mogoče ugotavljati le na podlagi uspešnosti pri enakih nalogah v preizkusih v različnih letih.
Vse ostalo je zgolj subjektivna ocena, ki se lahko zalo spreminja od avtorja do avtorja, ki sklepa iz istih
podatkov.
S to previdnostjo v mislih pridemo do druge ugotovitve, da se raven znanja iz leta v leto ne spreminja
opazno. Spretnosti in vsebine, ki jih učenci obvladajo, se iz leta v leto ne spreminjajo opazno, enako velja za
področja oziroma uspešnost pri nalogah iz posameznih področij. Za merjenje trendov znanja bomo morali v
splošnem počakati na več meritev s popolnoma enakimi nalogami, ker lahko le tako veljavno primerjamo
rezultate med seboj. Spet se lahko postavi vprašanje o smiselnosti merjenj, če z njimi ne moremo določiti
trendov znanja. Čeprav ostajajo globalno trendi izven trenutnega dosega, vsaj za tako imenovane tretje
predmete (med katere sodi tudi fizika), ki preverjanja izvajajo nekajkrat bolj poredko, kot se izvajajo
preverjanja materinščine in matematike, to ne pomeni, da nimajo izjemno pomembne vloge za izobraževalni
sistem. Poleg očitne vrednosti, ki jo za posameznega učenca predstavlja možnost primerjave svojega znanja
z vrstniki po vsej državi, lahko učitelji mnogo lažje kot PK vendarle ugotavljajo, kako izvedba pouka vpliva na
uspešnost učencev in posredno na raven njihovega znanja. Učitelj namreč ve, kako uči, kako se generacije
učencev, ki sodelujejo na posameznih preverjanjih, ločijo med seboj, katera so bila ali so njegova šibka
področja pri pouku in podobno. Čeprav so, kot rečeno, globalne spremembe zaradi povprečevanja in drugih
vplivov premalo izrazite, da bi lahko merili trende znanja, lahko na ravni razreda učitelj ugotovi vsaj to, ali so
njegovi učenci na nekem področju močnejši ali šibkejši od vrstnikov drugod po Sloveniji. Poleg tega laže
preveri, ali so pri posamezni nalogi rezultati drugačni od pričakovanih zaradi težav v razumevanju besedila,
zaradi vsebine, ki je učencem bolj ali manj znana kot vrstnikom in podobnega. Vse to lahko učitelj ve ali izve,
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ker svoje učence pozna bolje, kot lahko na ravni celotne populacije o variabilnosti lastnostih učencev ve
kdorkoli drug. In tovrstna uporaba ugotovitev preverjanj znanja je ena od poglavitnih vrednosti nacionalnih
preverjanj, ki so na razpolago učiteljem posameznih predmetov. Odločitev posameznega učitelja pa je, ali si
bo vzel čas za analizo rezultatov svojih učencev in kritično presojo teh rezultatov v korelaciji s svojim delom.
O tretjem poudarku, ki ga izpostavljamo tudi letos, govorimo v PK za fiziko tako pogosto, da so verjetno že
zasloni siti prikazovanja dokazov o stališču, ki ga imamo. A vseeno ponavljamo. V vsej zgodovini izvajanja
nacionalnih preverjanj iz fizike nismo našli nobenega dokaza, da bi se na ravni populacije ali posameznega
razreda oziroma šole pojavilo načrtno bojkotiranje ali sabotiranje preverjanja ali da bi se skupina učencev
lotila spodkopavanja veljavnosti preverjanja z načrtnim zafrkljivim reševanjem preizkusa iz fizike. Za
posameznika tega ne moremo trditi, zagotovo se vsako leto med več 4.000 učenci in učenkami najde kdo, ki
preverjanje bojkotira ali sabotira, a v veliki večini učenci in učenke preizkus iz fizike rešujejo zavzeto, po svojih
najboljših močeh, hkrati pa brez velikega stresa in skrbi, kaj bo, če bodo manj uspešni, kot bi morda lahko bili.
In tak način reševanja je natančno tisto, ki si ga želimo, saj želimo z nacionalnimi preverjanji dobiti realno
sliko o tem, katero in kolikšno znanje učenci odnesejo kot popotnico v življenje, ko končujejo osnovno šolo.
Kar imamo posrednih dokazov, nam pravijo, da učenci rešujejo preizkuse iz fizike na nacionalnih preverjanjih
po teh dveh načelih:
− Kar znam, znam.
− Svoje znanje uporabljam, kolikor se le da, ne pa več kot toliko.
Kratko navodilo učiteljem na pot
Pred koncem letošnjega letnega poročila PK za fiziko je primerno zapisati, kako bi lahko učitelji fizike z relativno
majhnim vložkom izboljšali uspešnost učencev na NPZ oziroma povečali njihovo znanje in predvsem
razumevanje. Prva letošnja sklepna ugotovitev je, da oblikovanje vprašanja oziroma naloge pomembno vpliva na
uspešnost reševanja. Kako lahko učitelji izboljšajo oblikovanje vprašanj? Po mnenju PK je pomemben korak, ki ga
lahko naredi prav vsak učitelj, da v razredu preverja, kako učenci razumejo posamezno nalogo, preden jo začnejo
reševati bodisi sami bodisi pod vodstvom učitelja. Praktično lahko preverjanje poteka na več načinov. Učence
lahko, denimo, razdelimo v četverice, vsaka četverica je sestavljena iz dveh parov, v paru naj bosta učenca A in B.
Učenec A nalogo prebere in jo nato po svojih besedah pove učencu B v paru. Nato oba učenca B primerjata svoje
razumevanje dogajanja v nalogi. Ko se odločita, kateri od njiju je nalogo bolj razumljivo opisal, ta opis zapišeta. Po
tem postopku, ki naj traja 3 do 5 minut, učitelj pozove vsako četverico, da en učenec na glas prebere zapis
učencev B. V običajno velikem razredu bodo učenci prebrali 4 do 6 opisov iste naloge. Če so vsi opisi med seboj
vsebinsko enaki in vsebujejo vse pomembne podatke iz naloge, potem je bila naloga razumljivo oblikovana. A
verjetno se bodo pojavljale razlike in bo v katerem od opisov kaj pomembnega manjkalo ali bo kaj drugače od
originalnega besedila naloge, lahko se celo pojavi kaj novega, česar v originalnem besedilu ni. Opisana vaja
učencem pomaga ozavestiti, kako pomembno je pozorno branje in razumevanje besedila. Po drugi strani učitelju
pomaga preverjati, kako (ne)razumljivo je posamezno besedilo za učence. Seveda imajo za opisano vajo kratke
naloge tipa »Hitrost kolesarja je 20 km/h. Kolikšno pot opravi v 1,5 ure?« preveč preprosto besedilo, da bi lahko opazili
težave učencev z razumevanjem besedila. Zato je potrebno za vajo nalogo postaviti v bolj vsakdanji kontekst ali
izbrati nalogo, ki ni očitno rešljiva zgolj z vstavljanjem podatkov v primerno enačbo.
Poročilo zaključujemo kot prejšnje, z optimistično napovedjo, da bomo, kot nam je z nekaj nalogami delno uspelo
že letos, v prihodnjih preizkusih še pogosteje vključevali posamezne naloge iz preteklih let in tako le ugotavljali
tudi morebitne trende znanja.
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1.

Ribič opazuje ribo, ki se bliža trnku z vabo. V kateri legi je riba, če jo vidi v smeri
narisanega žarka?

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

V legi A.

B

V legi B.

C

V legi C.

D

V legi D.
(1 točka)

2.

Velikost narisane sile je 100 N. V katerem merilu je narisana?

F

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

1 cm pomeni 10 N.

B

1 cm pomeni 20 N.

C

1 cm pomeni 25 N.

D

1 cm pomeni 30 N.
(1 točka)
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3.

Dva dečka vlečeta voziček tako, da je rezultanta njunih sil 225 N. S kolikšno silo bi
moral vleči voziček en sam deček, da bi se voziček gibal enako? Obkroži črko pred
pravilnim odgovorom.
A

112,5 N

B

225 N

C

450 N

D

675 N
(1 točka)

4.

Na vsakega od dveh različnih silomerov smo obesili utež z maso 100 gramov. Sliki
kažeta, kako sta se raztegnili vzmeti v vsakem silomeru.
Na črti k vsakemu silomeru napiši velikost sile, ki jo predstavlja enota, označena s
puščico.

(1 točka)
5.

Zapiši osnovno enoto za prostornino.
Odgovor: ___________________________
(1 točka)
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6.

Vesna sedi na stolu, kot kaže slika. Površina stične ploskve pod vsako nogo stola je
1 cm2 . Vesnina teža skupaj s stolom je 500 N. Kolikšen tlak povzroča Vesna s stolom
pod vsako nogo stola?

Odgovor: ___________________________
(1 točka)
7.

Pri katerem od navedenih pojavov oziroma poskusov ostane notranja energija celotnega
sistema nespremenjena? V spodnjih zgledih sistem predstavljata podčrtani telesi.
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Iz snežaka spomladi nastaja voda.

B

Vodo pretvarjamo v paro pri 100 °C.

C

Z električnim grelnikom segrevamo vodo.

D

V toplotno izolirani posodi zmešamo toplo vodo in hladno vodo.
(1 točka)

8.

S kolikšnim pospeškom se giblje telo z maso 10 kg, če je rezultanta sil, ki delujejo nanj,
100 N? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

10 m2
s

B

1 m2
s

C

0,1 m2
s

D

0,01 m2
s

(1 točka)
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9.

Kroglico iz mehkega plastelina spustimo iz roke, da pade na tla. Kateri graf pravilno kaže
odvisnost hitrosti od časa padanja?
v

v

t

0

0

Graf 1

t
Graf 2

v

v

t

0

0

Graf 3

t
Graf 4

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Graf 1.

B

Graf 2.

C

Graf 3.

D

Graf 4.

(1 točka)

10. Opazujemo Sončev mrk. Katera Lunina mena je v času mrka?

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Mlaj (prazna Luna).

B

Prvi krajec.

C

Ščip (polna Luna).

D

Zadnji krajec.
(1 točka)
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11. Katero od naštetih teles v našem osončju ni planet? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A

Zemlja.

B

Venera.

C

Mars.

D

Luna.

(1 točka)

12. Pozorno preberi besedilo spodaj in poišči oddajnike in sprejemnike zvoka.
Policist dvigne roko in močno zapiska na piščalko. Pešca, ki je nepravilno prečkal cesto,
zaboli v ušesih in se hipoma ustavi. Golob sedi na strehi in opazuje promet. Na
semaforju se prižge rdeča luč. Voznik avtomobila močno zavira, da se sliši cviljenje gum.
Po prednostni cesti pripelje reševalno vozilo z vključenimi zvočnimi sirenami. Kolesar
sestopi s kolesa. Dijaka hodita po pločniku in z mikrofonom merita jakost zvoka.
Iz besedila zgoraj izpiši 3 oddajnike in 2 sprejemnika zvoka.
Oddajniki zvoka: _______________________________________________________________
Sprejemnika zvoka: ____________________________________________________________
(2 točki)
13. Oko in camera obscura sta si v marsičem podobna, a vendarle sta med seboj različna.
13. a)

Kaj od spodnjega ima samo oko, camera obscura pa ne? Obkroži črko pred
pravilnim odgovorom.
A

Zbiralno lečo.

B

Prozorno notranjost.

C

Steno, kjer nastane slika.

D

Majhno vstopno odprtino.
(1 točka)

13. b)
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Kakšna slika nastane v očesu in kakšna v cameri obscuri? Obkroži črko pred
pravilnim odgovorom.
A

V očesu obrnjena, v cameri obscuri obrnjena.

B

V očesu pokončna, v cameri obscuri obrnjena.

C

V očesu obrnjena, v cameri obscuri pokončna.

D

V očesu pokončna, v cameri obscuri pokončna.
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(1 točka)

14. Lonček z rožo na polici je v ravnovesju. Nariši sile na lonček z rožo in z enim stavkom ali
z enačbo zapiši pogoj za ravnovesje.

Odgovor: _____________________________________________________________________
(2 točki)
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15. V merilni valj nalijemo pol litra vode.
15. a)

Kaj se zgodi z višino gladine in s tlakom na dnu, če vodo prelijemo v ožji merilni
valj? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Gladina vode se zviša, tlak na dnu se zmanjša.

B

Gladina vode se zviša, tlak na dnu ostane enak.

C

Gladina vode se zviša, tlak na dnu se poveča.

D

Višina gladine vode ostane enaka, tlak na dnu se poveča.
(1 točka)

15. b)

Na mizi sta dva enaka merilna valja. V enem je pol kilograma vode, v drugem je pol
kilograma olja. Olje ima manjšo gostoto kakor voda. Primerjaj višini gladin in tlaka na
dnu merilnih valjev. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Višini gladin sta enaki, tlaka sta enaka.

B

Višini gladin sta enaki, tlak v olju je večji.

C

Višini gladin sta enaki, tlak v vodi je večji.

D

Višini gladin sta različni, tlaka sta enaka.
(1 točka)

15. c)

Na mizi sta dva enaka merilna valja. V enem je pol litra vode, v drugem je pol litra
olja. Primerjaj višini gladin in tlaka na dnu merilnih valjev. Obkroži črko pred
pravilnim odgovorom.
A

Višini gladin sta enaki, tlaka sta enaka.

B

Višini gladin sta enaki, tlak v olju je večji.

C

Višini gladin sta enaki, tlak v vodi je večji.

D

Višini gladin sta različni, tlaka sta enaka.
(1 točka)
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16. Ciril dviga vedro malte z maso 15 kg. Vrv spelje prek valjaste kovinske palice nadstropje
višje, kot kaže slika. Da se vedro enakomerno dviga, mora vleči vrv s silo 200 N. Vedro
z malto dvigne s tal na 3 m visok zidarski oder.

16. a)

Koliko dela pri tem opravi Ciril? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

45 J

B

450 J

C

600 J

D

3000 J

(1 točka)
16. b)

Za koliko se vedru malte spremeni potencialna energija? Obkroži črko pred
pravilnim odgovorom.
A

45 J

B

450 J

C

600 J

D

3000 J

(1 točka)
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17. Lonec z dvema litroma vrele vode smo pustili na mizi v sobi s temperaturo 20 °C. Graf
kaže temperaturo vode v odvisnosti od časa.
T [°C]
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Kolikšna je temperatura vode po 30 minutah?
Odgovor: __________________________________
(1 točka)

17. b)

Po kolikšnem času ima voda temperaturo 60 °C?
Odgovor: __________________________________
(1 točka)
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17. c)

Kolikšno temperaturo ima voda po 1,5 ure?
Odgovor: __________________________________

(1 točka)
17. d)

V različnih časovnih intervalih se je voda različno ohlajala. Od 15. do 20. minute je
voda oddala približno 84 kJ toplote. Koliko toplote je oddala voda v intervalu med
30. in 40. minuto? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Približno 4-krat manj.
B Približno 2-krat manj.
C Približno enako.
D Približno 2-krat več.
(1 točka)
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18. Na sliki je graf hitrosti v odvisnosti od časa za gibanje kolesarja.

18. a)

Kolikšna je hitrost kolesarja ob času 5 sekund? Izrazi jo v m in v km .
s
h

Odgovor: __________________________________
(2 točki)
18. b)

Na graf zgoraj vriši povprečno hitrost kolesarja med gibanjem.
(1 točka)

18. c)

Katera oblika grafa pravilno kaže pospešek med gibanjem kolesarja?

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Graf 1.

B

Graf 2.

C

Graf 3.

D

Graf 4.
(1 točka)
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19. Narisana je shema električnega kroga z enakimi žarnicami in z ampermetri.

A1
+
–

19. a)

A2
A3

Med trditvami spodaj izberi pravilno trditev. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Največji tok kaže ampermeter A 2 .
B Največji tok kaže ampermeter A 3 .
C Vsi ampermetri kažejo enako velike tokove.
D Vsi ampermetri kažejo različno velike tokove.
(1 točka)

19. b)

Napiši z eno kratko povedjo, kaj je električni tok.
Odgovor: ________________________________________________________________
(1 točka)
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20. V električni krog sta vzporedno vezana dva enaka upornika R1 =200 Ω in R2 =200 Ω.
R1

R2

60 V

20. a)

Izračunaj skupni upor vezave na sliki.

Odgovor: _________________________________
(1 točka)
20. b)

Kolikšen tok poganja vir?

Odgovor: _________________________________
(1 točka)
20. c)

Kolikšen je tok skozi upornik R2?

Odgovor: _________________________________
(1 točka)
20. d)

Kolikšna je napetost na uporniku R1?

Odgovor: __________________________________
(1 točka)
Skupno število točk: 36
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4.2.8 Predmetna komisija za zgodovino
4.2.8.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz zgodovine v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.8.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri zgodovini, 9. razred
Slika 4.2.8.1.2: Porazdelitev točk pri zgodovini, 9. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.8.1.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Preglednica 4.2.8.1.2: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.8.1.3: Specifikacijska tabela, zgodovina, 9. razred
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4.2.8.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz zgodovine v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa
Preizkus znanja je sestavljen iz 20 nalog, s katerimi lahko učenec doseže maksimalno 50 točk.
Vsebinska razdelitev izhaja iz zasnove veljavnega Učnega načrta za zgodovino (ZRSŠ, 2011).
Naloge uvrščamo v šest vsebinskih sklopov: uvod v zgodovino (ena naloga), prazgodovino (ena naloga), stari vek
(tri naloge), srednji vek (tri naloge), novi vek in novejša zgodovina (šest nalog) ter sodobna zgodovina (šest nalog),
in sicer tako, da učenec eno tretjino točk osvoji ob poznavanju snovi šestega in sedmega razreda, eno tretjino ob
poznavanju snovi osmega razreda in eno tretjino točk ob poznavanju snovi devetega razreda.
Z NPZ se preverja znanje obče in narodne zgodovine, praviloma v razmerju 50 odstotkov obče in 50 odstotkov
narodne zgodovine.
Preizkusi znanja za učence osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom imajo določene vsebinske prilagoditve. Te
izhajajo iz učnega načrta, ki vključuje specifične vsebine, cilje in standarde znanja v zvezi s poznavanjem italijanske
zgodovine kot zgodovine matičnega naroda. V tem okviru se z NPZ ob preverjanju obče in slovenske zgodovine
preverja tudi znanje italijanske in regionalne zgodovine, to je zgodovine Istre, praviloma v razmerju 50 odstotkov
obče, 25 odstotkov slovenske in 25 odstotkov (pet nalog) italijanske zgodovine in regionalne zgodovine Istre.
Vsebinske prilagoditve so tudi v preizkusih znanja za učence dvojezičnih šol v Prekmurju. Zamenjane so naloge iz
slovenske narodne zgodovine, pri katerih ni mogoče oziroma je zelo težko najti ustrezen prevod besedila ali
kakega drugega zgodovinskega vira. Zamenjane so tudi naloge oziroma teme, ki zaradi dodatnih tem iz
madžarske zgodovine pri pouku niso bile podrobneje obravnavane.
V preizkusu znanja so vprašanja različnih tipov. Največ je vprašanj, ki zahtevajo rešitev v obliki kratkega odgovora
(besede ali besedne zveze) in daljšega odgovora (v več povedih). Manj je vprašanj obkroževanja, povezovanja,
dopolnjevana ali izbire, čeprav smo število tega tipa vprašanj (nalog) v preizkusu NPZ 2016 glede na prejšnja leta
nekoliko povečali.
Naloge, ki sestavljajo preizkus, razvrščamo v tri taksonomska stopnje po poenostavljeni Bloomovi taksonomiji, z
rahlim poudarkom na nalogah druge in tretje ravni.
Preglednica 4.2.8.1.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Taksonomska stopnja znanja

I.: prepoznavanje in poznavanje (30 %)
II.: razumevanje in uporaba (35 %)
III.: analiza, sinteza in vrednotenje (35 %)

Kaj preverjamo

Preverjamo znanje in poznavanje zgodovinskih dogodkov,
pojavov, dejstev, pojmov, procesov, vzrokov, povodov in posledic
ter kronološko zaporedje in zgodovinsko terminologijo.
Preverjamo izkazovanje razumevanja znanja v novih situacijah ob
zgodovinskih virih in uporabo znanja na konkretnih primerih.
Vključuje naloge, pri katerih se zahtevajo analiza elementov in
odnosov ter sinteza, argumentacija, interpretacija in vrednotenje
zgodovinskih virov, dogodkov in pojavov.

Večina nalog je vezanih na iztočnice v obliki besedil, zemljevidov, slik, skic, karikatur, grafov in preglednic. Iztočnice
so črno-bele, z izjemo barvne priloge, ki je priložena k preizkusu. Besedila so citati, vzeti iz primarnih in
sekundarnih virov (v slovenskem prevodu, kadar je original v neslovenskem jeziku). Dolžina besedil je skrčena na
obseg do približno 100 besed. Večina besedil je v sodobnem slovenskem jeziku. Besedila in slikovno gradivo je
podnaslovljeno, s tem je učencu olajšano razumevanje sporočila. Največ gradiva je povzetega po veljavnih
slovenskih učbenikih in delovnih zvezkih za pouk zgodovine v osnovni šoli, čeprav je komisija posegala tudi po
drugi, tudi tuji literaturi, saj pri izbiri iztočnic daje prednost njihovi kakovosti, vsebini in ustreznosti.
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Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.8.1.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke

4.058
50
50

Povprečno število točk

25,50

Povprečno število odstotnih točk

51.00

Standardni odklon odstotnih točk

16,8

Indeks težavnosti

0,51

Indeks zanesljivosti

0,88

Preizkus znanje iz zgodovine je pisalo 4.058 učencev, kot prikazuje preglednica 4.2.8.1.2.
Učenci so lahko dosegli največ 50 točk, v povprečju pa so dosegli 25,50 točke (51,00 %). Najvišjega dosežka točk ni
dosegel noben učenec. 5 učencev je doseglo 47 točk (94 %), 18 učencev (0,44%) je doseglo 45 točk (90 %) in več.
167 učencev (4,12 %) je doseglo 40 (80 %) in več točk. Najnižje število točk, ki so ga dosegli učenci je bilo 0 točk (0 %).
Takšna učenca sta bila 2 (0,05 %). 5 točk (10 %) ali manj je doseglo 34 učencev (0,84 %) in 10 točk (20 %) ali manj je
doseglo 157 učencev (3,87 %).
S frekvenčno porazdelitvijo vseh dosežkov lahko ugotovimo, da so dosežki normalno razporejeni. Porazdelitev ima
en vrh in je zelo rahlo levo asimetrična.
Struktura preizkusa znanja se glede na šolska leta 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010 in 2012/13 ni spreminjala,
razen izbor učnih ciljev. V preverjanje znanja leta 2016 so vključeni le učni cilji obveznih vsebin posodobljenega
učnega načrta. Učenci so v povprečju na NPZ v šolskem letu 2015/2016 dosegli višje dosežke. Delež učencev (3,87 %),
ki so dosegli manj kot 10 točk (20 %) je skoraj enak ali minimalno povečan. V primerjavi s prejšnjim preverjanjem
znanja lahko ugotovimo, da imamo tudi na zadnjem preverjanju znanja 2 učenca, ki sta dosegla nič točk. Žal pa
ponovno noben učenec ni dosegel najvišjega števila točk. Nekoliko pa se je okrepil delež učencev, ki so dosegli
dosežke na meji med 70 in 81 odstotnimi točkami. IT nakazuje malenkostno nižjo težavnost preizkusa znanja kot
na preteklih treh preverjanjih. To spremembo lahko pripišemo izboru posameznih ciljev, ki so jih preverjale naloge
zaprtega tipa, torej naloge obkroževanja pravilnih rešitev, saj jih je bilo več kot v prejšnjih preizkusih. Deloma je na
dosežek vplival tudi izbor izhodiščnih virov, s pomočjo katerih so učenci reševali naloge (primerjava dveh besedil,
primerjava karikature in besedila) ali pa odsotnosti le-teh.
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.8.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri zgodovini, 9. razred

V povprečju so učenke nekoliko uspešnejše, saj jih je več doseglo med 55 in 75 odstotnimi točkami. Več učencev
je doseglo dosežke med 25 in 35 odstotnimi točkami Med najuspešnejšimi je delež učencev izredno majhen,
vendar je nekoliko več učencev kot učenk, med najmanj uspešnimi pa so le učenci.
Preizkus znanja zgodovine so pisali učenci 12 regij v Sloveniji. Najuspešnejši so bili učenci Zasavske regije. V tej
regije je tudi standardni odklon najnižji. Najmanj pa so bili uspešni učenci Koroške regije. V tej regiji pa je znanje
tudi bolj raznoliko, saj je standardni odklon največji.
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Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.2.8.1.2: Porazdelitev točk pri zgodovini, 9. razred

ZELENO OBMOČJE

Naloge: 1. b, 4. a, 5. b, 7. a, 17. a, 17. b, 20. a, 20. c
Vsebina: uvod v zgodovino (določanje stoletij), stari vek (grško-perzijske vojne in rimska kultura), srednji vek (način
življenja), sodobna zgodovina (2. svetovna vojna – vzhodna fronta in osamosvojitev Slovenije).
Standardi znanja: Naloge preverjajo pet minimalnih standardov in štiri standarde znanja.
Učenci:
− znajo določiti neki zgodovinski letnici ustrezno desetletje, stoletje in tisočletje (naloga 1. b);
− pojasnijo glavne značilnosti grško-perzijskih in peloponeških vojn (v besedilu prepoznajo bitko na
Maratonskem polju) (naloga 4. a);
− pojasnijo glavne spremembe, ki so jih Rimljani prinesli na ozemlje današnje Slovenije (primerjajo gradnjo cest
v rimskem času in danes) (naloga 5. b);
pojasnijo
temeljne značilnosti iz življenja srednjeveških stanov (plemiči, kmetje) (iz besedila razberejo razlike v
−
načinu oblačenja med kmeti in plemiči) (naloga 7. a);
− opišejo glavne značilnosti druge svetovne vojne ter pojasnijo njene posledice (poznajo bitko pri Stalingradu in
s slikovnega gradiva razberejo razlog za poraz nacističnih sil v Sovjetski zvezi) (nalogi 17. a in 17. b);
− pojasnijo vzroke za odločitev Slovencev za lastno državo Slovenijo (poznajo SFRJ in razloge za večjo
prepoznavnost samostojne Slovenije z uporabo slikovnega gradiva) (nalogi 20. a in 20. c).
Učenci v zelenem območju znajo pretvarjati letnice v stoletja, razbrati podatek neposredno iz nazornih virov (slika,
besedilo), izbrati med ponujenimi odgovori in prepoznati osnovna zgodovinska dejstva.
Zgled: naloga 17. b
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RUMENO OBMOČJE

Naloge: 3. b, 4. b, 5. a, 6. b, 9. b, 11. a, 12. b, 14. b, 18. a, 18. b, 20. b
Vsebina: stari vek (namakalno poljedelstvo v Starem Egiptu, grško-perzijske vojne, rimska kultura), srednji vek
(Karantanija ), novi vek in novejša zgodovina (geografska odkritja, absolutistični način vladanja, razsvetljenstvo in
nastanek združenega nemškega cesarstva), sodobna zgodovina (prve povojne volitve, osamosvojitev Slovenije).
Standardi znanja: Naloge preverjajo tri minimalne standarde in osem standardov znanja.
Učenci:
− razložijo pogoje za nastanek prvih civilizacij (razumejo povezavo med opazovanjem vodostaja Nila in izdelavo
koledarja) (naloga 3. b);
− pojasnijo glavne značilnosti grško-perzijskih in peloponeških vojn (povežejo poimenovanje maratonskega teka
z zgodovinskim dogodkom) (naloga 4. b);
− pojasnijo glavne spremembe, ki so jih Rimljani prinesli na ozemlje današnje Slovenije (razumejo vpliv gradnje
cest na razvoj trgovine) (naloga 5. a);
− opišejo glavne značilnosti razvoja Karantanije (iz besedila razberejo razlog za pokristjanjenje Karantancev)
(naloga 6. b);
− pojasnijo politične, družbene, gospodarske, kulturne posledice velikih geografskih odkritij za »stari in novi svet«
(z uporabo besedila razumejo odločitev Indijancev za krščansko vero) (naloga 9. b);
− primerjajo različne oblike vladanja na primeru parlamentarne kraljevine Anglije in absolutistične kraljevine
Francije (v preglednici prepoznajo absolutno monarhijo kot vrsto vladavine na ozemlju današnje Slovenije)
(naloga 11. a);
− navedejo glavne predstavnike razsvetljenstva in opišejo razsvetljensko miselnost (iz besedila razberejo bistvo
razsvetljenske miselnosti) (naloga 12. b);
− na primerih pojasnijo politične spremembe v Evropi v drugi polovici 19. stoletja (ob branju besedila izkažejo
razumevanje reševanja nemškega nacionalnega vprašanja v drugi polovici 19. st.) (naloga 14. b);
− pojasnijo okoliščine in posledice komunističnega prevzema oblasti v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni (vedo,
kdo dobi volilno pravico in razloge za uporabo volilnih kroglic ob uporabi grafa in besedila)
(nalogi 18. a in 18. b);
pojasnijo
vzroke za odločitev Slovencev za lastno državo Slovenijo (s slikovnega gradiva razberejo povezanost
−
Slovenije in Evropske unije) (naloga 20. b);
Učenci v rumenem območju znajo uporabiti slikovno gradivo in preglednice ter izkazujejo razumevanje besedila,
ko odgovor ni neposredno zapisan oziroma je besedilo kompleksnejše. Vidijo povezave med preteklostjo in
sedanjostjo na preprostih primerih.
Zgled: naloga 4. b
RDEČE OBMOČJE

Naloge: 1. a, 3. a, 6. a, 9. c, 10. b, 13. a, 13. b, 16. a, 17. c, 18. c
Vsebina: uvod v zgodovino (zgodovinski viri), stari vek (prve civilizacije), srednji vek (Karantanija), novi vek in
novejša zgodovina (geografska odkritja, turški vpadi in slovensko narodno gibanje v drugi polovici 19. st.),
sodobna zgodovina (španska državljanska vojna, druga svetovna vojna – vzhodna fronta, prve povojne volitve).
Standardi znanja: Naloge preverjajo tri minimalne standarde in sedem standardov znanja.
Učenci:
− naštejejo vrste zgodovinskih virov in opišejo njihove značilnosti (naloga 1. a);
− razložijo pogoje za nastanek prvih civilizacij (poznajo pojem namakalno poljedelstvo) (naloga 3. a);
− opišejo glavne značilnosti razvoja Karantanije (poznajo Karantanijo kot prvo državo Slovanov v vzhodnih
Alpah) (naloga 6. a);
− pojasnijo politične, družbene, gospodarske, kulturne posledice velikih geografskih odkritij za »stari in novi svet«
(primerjajo besedili in ugotovijo razliko med sprejemom Indijancev v krščansko vero v začetku in v sredini 16.
stoletja) (naloga 9. c);
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− pojasnijo posledice turških vpadov v slovenske (zgodovinske) dežele (na zemljevidu razberejo, zakaj je bilo
slovensko ozemlje v 16. stoletju vojaško ogroženo) (naloga 10. b);
− utemeljijo prizadevanje za uveljavitev slovenskih nacionalnih zahtev – od kulturnega do političnega gibanja in
nastanka strank (poznajo pojem čitalništvo in z uporabo zemljevida določijo čas trajanja taborskega gibanja)
(nalogi 13. a in 13. b);
− pojasnijo, zakaj se je v nekaterih državah uveljavila demokratična, diktatorska ali totalitarna oblika vladavine
(poznajo generala Francisca Franca v povezavi s špansko državljansko vojno) (naloga 16. a);
opišejo
glavne značilnosti druge svetovne vojne ter pojasnijo njene posledice (primerjajo pričakovanja in
−
razvoj dogodkov med 2. svetovno vojno na vzhodnem bojišču) (naloga 17. c);
− pojasnijo okoliščine in posledice komunističnega prevzema oblasti v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni (z
uporabo besedila in slike utemeljijo dejstva, povezana s prvimi povojnimi volitvami) (naloga 18. c).
Učenci v rdečem območju poznajo zgodovinska dejstva, znajo se orientirati v času oziroma razbrati podatek iz
kompleksnejših virov (zemljevid in besedilo), te podatke uporabiti in jih med seboj primerjati ter utemeljiti dejstva.
Zgled: naloga 18. c
MODRO OBMOČJE

Naloge: 2, 7. b, 8. b, 8. c, 10. a, 11. b, 11. c, 19. a, 19. b
Vsebina: prazgodovina (neolitska revolucija), srednji vek (način življenja v srednjem veku in Celjski grofi), novi vek
in novejša zgodovina (turški vpadi, absolutizem), sodobna zgodovina (železna zavesa).
Standardi znanja: Naloge preverjajo štiri minimalne standarde in pet standardov znanja.
Učenci :
− opišejo spremembe načina življenja v posameznih obdobjih prazgodovine in pojasnijo, zakaj so nastale
(razumejo posledice spremembe nomadskega načina življenja) (naloga 2);
− pojasnijo temeljne značilnosti iz življenja srednjeveških stanov (plemiči, kmetje) (razumejo razlike
med stanovi – kmeti in plemstvom) (naloga 7. b);
− razložijo položaj slovenskih (zgodovinskih) dežel v okviru rimsko-nemškega cesarstva (razumejo razlike med
vladarji in lastniki posestev ter posledice le-teh) (nalogi 8. b in 8. c);
− pojasnijo posledice turških vpadov v slovenske (zgodovinske) dežele (poznajo ogroženost slovenskega
ozemlja s strani Turškega cesarstva) (naloga 10. a);
− primerjajo različne oblike vladanja na primeru parlamentarne kraljevine Anglije in absolutistične kraljevine
Francije (razumejo odnose med stanovi v absolutistični državi) (nalogi 11. b in 11. c);
− razlikujejo politične razmere v času hladne vojne in po njej (poznajo pojem železna zavesa in razumejo pogled
Zahoda na prevzem oblasti s strani komunističnih partij) (nalogi 19. a in 19. b).
Učenci v modrem območju dobro poznajo zgodovinsko terminologijo ter izkazujejo znanja na višjih
taksonomskih stopnjah z uporabo raznolikih in zahtevnejših zgodovinskih virov.
Zgled: naloga 8. b
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NAD MODRIM OBMOČJEM

Naloge: 8. a, 9. a, 12. a, 13. c, 14. a, 14. c, 15. a, 15. b, 15. c, 16. b 16. c, 19. c
Vsebina: srednji vek (Celjski grofi), novi vek in novejša zgodovina (absolutizem, razsvetljenstvo, nastanek
združenega nemškega cesarstva), sodobna zgodovina (nastanek Jugoslavije, španska državljanska vojna in železna
zavesa).
Standardi znanja: Naloge preverjajo pet minimalnih standardov in sedem standardov znanja.
Učenci ne znajo:
− razložiti položaja slovenskih (zgodovinskih) dežel v okviru rimsko-nemškega cesarstva (iz besedila ne
prepoznajo opis posesti Celjskih grofov) (naloga 8. a);
− pojasniti političnih, družbenih, gospodarskih, kulturnih posledic velikih geografskih odkritij za »stari in novi
svet« (ne poznajo osvajalca Francisca Pizzara) (naloga 9. a);
− navesti glavnih predstavnikov razsvetljenstva in opisati razsvetljensko miselnost (ne poznajo Voltaira kot
predstavnika razsvetljenstva) (naloga 12. a);
− utemeljiti prizadevanja za uveljavitev slovenskih nacionalnih zahtev – od kulturnega do političnega gibanja in
nastanka strank (ob uporabi zemljevida ne povežejo številnost taborov z ogroženostjo in večjo narodnostno
zavestjo) (naloga 13. c);
na
primerih pojasniti političnih sprememb v Evropi v drugi polovici 19. stoletja (z besedila in zemljevida ne
−
razberejo značilnosti obdobja nastanka združenega nemškega cesarstva) (nalogi 14. a in 14. c);
− pojasniti vzrokov in poteka nastanka Kraljevine Jugoslavije (ob primerjavi dveh besedil ne razlikujejo med
zahtevami Majniške in Krfske deklaracije) (naloge 15. a, 15. b in 15. c);
− pojasniti, zakaj se je v nekaterih državah uveljavila demokratična, diktatorska ali totalitarna oblika vladavine
(ne razberejo sporočilnosti karikature na temo španske državljanske vojne) (nalogi 16. b in 16. c);
− razlikovati političnih razmer v času hladne vojne in po njej (iz besedila in s slike ne razberejo glavnega vzroka
za beg ljudi iz Vzhoda na Zahod) (naloga 19. c).
V nalogah nad modrim območjem je preverjano znanje predvsem iz politične zgodovine 19. in 20. stoletja. Učenci
ne izkazujejo poznavanja zahtevnejše zgodovinske terminologije, ne znajo sklepati na podlagi analize virov
(zemljevida), primerjati podatkov, ki so jih razbrali iz dveh virov (zemljevida in besedila, iz dveh besedil, iz besedila
in slike), in ne razumejo sporočila karikature.
Zgled: naloga 16. b
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.8.1.3: Specifikacijska tabela, zgodovina, 9. razred
Naloga

1

4

5

6

7

Standard
znanja

Taksonomsk
a stopnja

Razred

naštejejo vrste zgodovinskih virov in opišejo
njihove značilnosti;
znajo določiti neki zgodovinski letnici ustrezno
desetletje, stoletje in tisočletje;
opišejo spremembe načina življenja v posameznih
obdobjih prazgodovine in pojasnijo, zakaj so
nastale;
razložijo pogoje za nastanek prvih civilizacij;

M

II.

6

S

II.

M

Vsebina

Cilj – učenci

Ostanki preteklosti
(spoznavamo zgodovino)
Ostanki preteklosti
(spoznavamo zgodovino)
Prazgodovinski ljudje

1. a

1

Uvod v zgodovino

1. b

1

Uvod v zgodovino

1

Prazgodovina

3. a

1

Stari vek

3. b

1

Stari vek

4. a

1

Stari vek

Stari Egipt in civilizacije
rodovitnega polmeseca
Stari Egipt in civilizacije
rodovitnega polmeseca
Stara Grčija

4. b

1

Stari vek

Stara Grčija

5. a

1

Stari vek

Rimska država

5. b

1

Stari vek

Rimska država

6. a

1

Srednji vek

6. b

1

Srednji vek

7. a

1

Srednji vek

7. b

1

Srednji vek

Srednji vek – oblikovanje
nove kulturne in politične
podobe Evrope
Srednji vek – oblikovanje
nove kulturne in politične
podobe Evrope
Srednji vek – oblikovanje
nove kulturne in politične
podobe Evrope
Srednji vek – oblikovanje
nove kulturne in politične
podobe Evrope

2

3

Število Področje
točk

Območje

IT

ID

rdeče

0,56

0,43

6

zeleno

0,86

0,35

II.

7

modro

0,32

0,38

S

I.

7

rdeče

0,60

0,36

razložijo pogoje za nastanek prvih civilizacij;

S

II.

7

rumeno

0,63

0,38

pojasnijo glavne značilnosti grško-perzijskih in
peloponeških vojn;
pojasnijo glavne značilnosti grško-perzijskih in
peloponeških vojn;
pojasnijo glavne spremembe, ki so jih Rimljani
prinesli na ozemlje današnje Slovenije;
pojasnijo glavne spremembe, ki so jih Rimljani
prinesli na ozemlje današnje Slovenije;
opišejo glavne značilnosti razvoja Karantanije;

S

I.

7

zeleno

0,82

0,01

S

III.

7

rumeno

0,72

0,32

S

II.

7

rumeno

0,69

0,40

S

III.

7

zeleno

0,81

0,26

M

I.

7

rdeče

0,57

0,46

opišejo glavne značilnosti razvoja Karantanije;

M

III.

7

rumeno

0,61

0,49

pojasnijo temeljne značilnosti iz življenja
srednjeveških stanov (plemiči, kmetje);

M

II.

7

zeleno

0,96

0,25

pojasnijo temeljne značilnosti iz življenja
srednjeveških stanov (plemiči, kmetje).

M

III.

7

modro

0,51

0,31
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Naloga

8. a

8

Število Področje
točk

1

8. b

9

Srednji vek

8. c

1

Srednji vek

9. a

1

Novi vek in novejša
zgodovina

9. b

10

11

12
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Srednji vek

Standard
znanja

Taksonomsk
a stopnja

Razred

razložijo položaj slovenskih (zgodovinskih) dežel v
okviru rimsko-nemškega cesarstva;

S

I.

7

razložijo položaj slovenskih (zgodovinskih) dežel v
okviru rimsko-nemškega cesarstva;

S

II.

razložijo položaj slovenskih (zgodovinskih) dežel v
okviru rimsko-nemškega cesarstva;

S

pojasnijo politične, družbene, gospodarske,
kulturne posledice velikih geografskih odkritij za
»stari in novi svet«;
pojasnijo politične, družbene, gospodarske,
kulturne posledice velikih geografskih odkritij za
»stari in novi svet«;
pojasnijo politične, družbene, gospodarske,
kulturne posledice velikih geografskih odkritij za
»stari in novi svet«;
pojasnijo posledice turških vpadov v slovenske
(zgodovinske) dežele;
pojasnijo posledice turških vpadov v slovenske
(zgodovinske) dežele;
primerjajo različne oblike vladanja na primeru
parlamentarne kraljevine Anglije in absolutistične
kraljevine Francije;
primerjajo različne oblike vladanja na primeru
parlamentarne kraljevine Anglije in absolutistične
kraljevine Francije;
primerjajo različne oblike vladanja na primeru
parlamentarne kraljevine Anglije in absolutistične
kraljevine Francije;
navedejo glavne predstavnike razsvetljenstva in
opišejo razsvetljensko miselnost;
navedejo glavne predstavnike razsvetljenstva in
opišejo razsvetljensko miselnost;

Vsebina

Cilj – učenci

Srednji vek – oblikovanje
nove kulturne in politične
podobe Evrope
Srednji vek – oblikovanje
nove kulturne in politične
podobe Evrope
Srednji vek – oblikovanje
nove kulturne in politične
podobe Evrope
Meje znanega sveta se širijo

Novi vek in novejša
zgodovina

Meje znanega sveta se širijo

9. c

1

Novi vek in novejša
zgodovina

Meje znanega sveta se širijo

10. a

1

10. b

1

11. a

1

Novi vek in novejša
zgodovina
Novi vek in novejša
zgodovina
Novi vek in novejša
zgodovina

Spremenjena politična in
verske podoba Evrope
Spremenjena politična in
verske podoba Evrope
Od fevdalne razdrobljenosti
do konca starega reda

11. b

1

Novi vek in novejša
zgodovina

Od fevdalne razdrobljenosti
do konca starega reda

11. c

1

Novi vek in novejša
zgodovina

Od fevdalne razdrobljenosti
do konca starega reda

12. a

1

12. b

1

Novi vek in novejša
zgodovina
Novi vek in novejša
zgodovina

Od fevdalne razdrobljenosti
do konca starega reda
Od fevdalne razdrobljenosti
do konca starega reda
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Območje

IT

ID

nad
modrim

0,24

0,37

7

modro

0,48

0,36

III.

7

modro

0,40

0,39

S

I.

8

nad
modrim

0,19

0,01

S

II.

8

rumeno

0,66

0,23

S

III.

8

rdeče

0,57

0,41

S

I.

8

modro

0,40

0,40

S

III.

8

rdeče

0,59

0,32

S

II.

8

rumeno

0,64

0,46

S

III.

8

modro

0,30

0,45

S

III.

8

modro

0,40

0,38

M

I.

8

0,21

0,42

M

II.

8

nad
modrim
rumeno

0,60

0,45

Naloga

13

14

15

16

17

Število
točk Področje

13. a

1

Novi vek in novejša
zgodovina

13. b

1

Novi vek in novejša
zgodovina

13. c

1

Novi vek in novejša
zgodovina

14. a

1

14. b

1

14. c

1

15. a

1

Novi vek in novejša
zgodovina
Novi vek in novejša
zgodovina
Novi vek in novejša
zgodovina
Sodobna zgodovina

15. b

1

Sodobna zgodovina

15. c

1

Sodobna zgodovina

16. a

1

Sodobna zgodovina

16. b

1

Sodobna zgodovina

16. c

1

Sodobna zgodovina

17. a

1

Sodobna zgodovina

17. b

1

Sodobna zgodovina

17. c

1

Sodobna zgodovina

Vsebina

Vzpon meščanstva

Cilj – učenci

utemeljijo prizadevanje za uveljavitev slovenskih
nacionalnih zahtev – od kulturnega do političnega
gibanja in nastanka strank;
Vzpon meščanstva
utemeljijo prizadevanje za uveljavitev slovenskih
nacionalnih zahtev – od kulturnega do političnega
gibanja in nastanka strank;
Vzpon meščanstva
utemeljijo prizadevanje za uveljavitev slovenskih
nacionalnih zahtev – od kulturnega do političnega
gibanja in nastanka strank.
Vzpon meščanstva
na primerih pojasnijo politične spremembe v
Evropi v drugi polovici 19. stoletja;
Vzpon meščanstva
na primerih pojasnijo politične spremembe v
Evropi v drugi polovici 19. stoletja;
Vzpon meščanstva
na primerih pojasnijo politične spremembe v
Evropi v drugi polovici 19. stoletja;
Slovenci v 20. in 21. stoletju pojasnijo vzroke in potek nastanka Kraljevine
Jugoslavije;
Slovenci v 20. in 21. stoletju pojasnijo vzroke in potek nastanka Kraljevine
Jugoslavije;
Slovenci v 20. in 21. stoletju pojasnijo vzroke in potek nastanka Kraljevine
Jugoslavije;
Politične značilnosti 20.
pojasnijo, zakaj se je v nekaterih državah uveljavila
stoletja
demokratična, diktatorska ali totalitarna oblika
vladavine;
Politične značilnosti 20.
pojasnijo, zakaj se je v nekaterih državah uveljavila
stoletja
demokratična, diktatorska ali totalitarna oblika
vladavine;
Politične značilnosti 20.
pojasnijo, zakaj se je v nekaterih državah uveljavila
stoletja
demokratična, diktatorska ali totalitarna oblika
vladavine;
Politične značilnosti 20.
opišejo glavne značilnosti druge svetovne vojne in
stoletja
pojasnijo njene posledice;
Politične značilnosti 20.
opišejo glavne značilnosti druge svetovne vojne in
stoletja
pojasnijo njene posledice;
Politične značilnosti 20.
opišejo glavne značilnosti druge svetovne vojne in
stoletja
pojasnijo njene posledice;

Standard
znanja

Taksonomsk
a stopnja

Razred

S

I.

8

S

II.

S

Območje

IT

ID

rdeče

0,53

0,32

8

rdeče

0,59

0,25

III.

8

nad
modrim

0,09

0,31

S

I.

8

0,16

0,17

S

II.

8

nad
modrim
rumeno

0,70

0,44

S

III.

8

0,28

0,35

M

I.

9

0,23

0,32

M

II.

9

0,21

0,35

M

III.

9

0,21

0,31

S

I.

9

nad
modrim
nad
modrim
nad
modrim
nad
modrim
rdeče

0,64

0,25

S

II.

9

nad
modrim

0,19

0,26

S

III.

9

nad
modrim

0,18

0,28

M

I.

9

zeleno

0,80

0,13

M

II.

9

zeleno

0,81

0,27

M

III.

9

rdeče

0,48

0,45
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Naloga

18

19

20

Točke Področje

18. a

1

18. b

1

18. c

1

19. a

1

19. b

1

19. c

1

20. a

1

20. b

1

20. c

1

Vsebina

Cilj – učenci

Sodobna zgodovina Slovenci v 20. in 21. stoletju pojasnijo okoliščine in posledice komunističnega
prevzema oblasti v Jugoslaviji po drugi svetovni
vojni;
Sodobna zgodovina Slovenci v 20. in 21. stoletju pojasnijo okoliščine in posledice komunističnega
prevzema oblasti v Jugoslaviji po drugi svetovni
vojni;
Sodobna zgodovina Slovenci v 20. in 21. stoletju pojasnijo okoliščine in posledice komunističnega
prevzema oblasti v Jugoslaviji po drugi svetovni
vojni;
Sodobna zgodovina Politične značilnosti 20.
razlikujejo politične razmere v času hladne vojne
stoletja
in po njej;
Sodobna zgodovina Politične značilnosti 20.
razlikujejo politične razmere v času hladne vojne
stoletja
in po njej;
Sodobna zgodovina Politične značilnosti 20.
razlikujejo politične razmere v času hladne vojne
stoletja
in po njej.
Sodobna zgodovina Slovenci v 20. in 21. stoletju pojasnijo vzroke za odločitev Slovencev za lastno
državo Slovenijo;
Sodobna zgodovina Slovenci v 20. in 21. stoletju pojasnijo vzroke za odločitev Slovencev za lastno
državo Slovenijo;
Sodobna zgodovina Slovenci v 20. in 21. stoletju pojasnijo vzroke za odločitev Slovencev za lastno
državo Slovenijo.

Standard
znanja

Taksonomsk
a stopnja

Razred

S

I.

9

S

II.

S

Območje

IT

ID

rumeno

0,64

0,16

9

rumeno

0,69

0,42

III.

9

rdeče

0,57

0,44

M

I.

9

modro

0,31

0,38

M

II.

9

modro

0,37

0,34

M

III.

9

0,14

0,33

M

I.

9

nad
modrim
zeleno

0,78

0,18

M

II.

9

rumeno

0,73

0,40

M

III.

9

zeleno

0,82

0,28

9

LEGENDA:
Naloga: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja, Navodilih za vrednotenje in programu za e-vrednotenje;
Število točk: zapisano maksimalno število točk vprašanja/dela naloge/naloge;
Področje/Vsebina/Cilj – učenec: zapisana področje/vsebina/cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu;
Standard znanja: zapisan standard znanja, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; M – minimalni, S –standardi; povzeto po Učnem načrtu;
Taksonomska stopnja (po Bloomu): zapisana taksonomska stopnja vprašanja/dela naloge/naloge; I. – znanje in prepoznavanje, II. – razumevanje in uporaba, III. – analiza in sinteza ter vrednotenje;
Razred: zapisan razred, v katerem se obravnava cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu.
Območje: zapisno območje, v katerega se je uvrstilo vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Opisih dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ iz zgodovine
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Analiza dosežkov po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Preizkus je razdeljen na šest vsebinskih sklopov. Prvi sklop je uvod v zgodovino, ostalih pet je določenih glede na
kronološko delitev na zgodovinska obdobja z mejniki, kot jih določa slovenska historiografija.
1. naloga sodi v sklop uvod v zgodovino. Obe vprašanji sta preverjali poznavanje zgodovinskih virov in časovno
orientacijo. Uspešnost učencev je bila nižja pri vprašanju 1. a (56 %), ker je bilo tu treba natančno navesti vrsto
zgodovinskega vira, kot pri vprašanju 1. b (86 %), kjer je bilo treba v besedilu zapisano letnico pretvoriti v stoletje.
Tak tip naloge se pojavlja v vseh dosedanjih preizkusih znanja NPZ iz zgodovine (2008, 2010 in 2013). Dosežki
učencev se med leti ne spreminjajo in se gibajo med 59 in 86 %, odvisno, ali mora učenec znanje izkazovati v
časovnem obdobju našega štetja ali pred našim štetjem. Če mora učenec ob uporabi znanja kronologije izkazati
še nekaj dodatnega zgodovinskega znanja, pa dosežek pade, kar kaže tudi uspešnost pri reševanu naloge 1. a.
Naloga 2 je preverjala temeljno znanje o življenju ljudi v prazgodovini. Naloga se je izkazala za težko, saj jo je
uspešno rešilo le 32 % učencev. Dosežek pojasnjujemo kot posledico dveh dejavnikov – za uspešno reševanje je
bilo potrebno natančno prebrati navodila in razumeti izraz »nomadski način življenja«, s katerim je bilo zamejeno
število možnih pravilnih odgovorov.
Stari vek so preverjale naloge 3, 4 in 5 oziroma 6 vprašanj.
Učenci so bili uspešni pri reševanju naloge 5. b, saj je pri tem vprašanju uspešno rešenih 81 % nalog. To nalogo
izpostavljamo, ker se po teoriji pričakuje, da so lažja vprašanja na I. taksonomski stopnji, težja pa tista na III. Dosežki
tega ne potrjujejo, saj učenci niso uspešni pri nalogah, kjer je treba napisati nek pojem ali njegovo razlago, so pa
veliko uspešnejši pri tistih nalogah, ki zahtevajo neko preprosto razumevanje ali primerjanje preteklosti in
sedanjosti.
Za srednje težke naloge v tem sklopu so se izkazale 3. a in 3. b ki sta preverjali pogoje za razvoj prvih civilizacij, ter
naloga 5. a, ki je preverjala spremembe, ki so jih Rimljani prinesli na ozemlje današnje Slovenije.
Zelo uspešni so bili učenci pri reševanju naloge tretje taksonomske stopnje (4. b), ki se je vsebinsko nanašala na
grško-perzijske vojne, saj so pri 1. vprašanju med ponujenimi izbrali pravi odgovor, pri 2. pa je spet šlo za
preprosto primerjavo s preteklostjo.
V vsebinski sklop srednji vek sodijo tri naloge s šestimi vprašanji. Tudi v letošnjem preizkusu je razpon težavnosti
segal od skoraj 100 % (naloga 7. a je uspešno rešena v 96 %) do 24 % pri nalogi 8. a. Prav pri teh dveh nalogah je
prišlo do največjega razkoraka med pričakovanji komisije in dejanskimi rezultati učencev. Menimo, da skoraj
popolna uspešnost učencev pri nalogi 7. a ni toliko posledica njihovega fantastičnega poznavanja srednjeveških
oblačilnih redov, kolikor tega, da so pri reševanju naloge lahko izhajali iz besedila in bili uspešni, če so ga razumeli.
K visokemu dosežku pa veliko pripomore tudi tip naloge – izbira pravilnega odgovora. Naloga 8. a pa je zahtevala
navedbo konkretnega podatka – poimenovati bi morali najpomembnejšo srednjeveško družino, ki je imela sedež
na ozemlju današnje Slovenije. Namig na ime Celjski grofi je sicer bil v besedilu, vendar ga učenci s premalo
znanja niso prepoznali. Pri nalogi 6. a je bilo uspešnih 57 % učencev, kar ni visoko, če vemo, da so imeli pravilni
odgovor na vprašanje zapisan v navodilih za reševanje vprašanja 6. b (Karantanija).
Srednje težka vprašanja tega sklopa so bila: 7. b (srednjeveški oblačilni redi), 8. b in 8. c (Celjski grofi). Skupna
značilnost teh vprašanj je, da za uspešno reševanje zahtevajo natančno branje virov in zgodovinsko predznanje.
Sklop novi vek in novejša zgodovina preverja 6 nalog oziroma 16 vprašanj.
V tem sklopu so se kot najtežja pokazala vprašanja 9. a (poznavanje imena španskega konkvistadorja, ki je osvojil
Peru) z 19 % uspešnostjo, 12. a (poimenovanje nove miselnosti 18. stoletja) z 21 % uspešnostjo in 14. a
(poimenovanje članice Nemške zveze, ki pa ni bila vključena v združeno Nemško cesarstvo) z 16 % uspešnostjo.
Vsa tri vprašanja so na I. taksonomski stopnji in zahtevajo navedbo konkretnega pojma. Po teoriji bi morala biti
navedena vprašanja lahka.
Za učence je bilo izredno težko tudi vprašanje 13. c – uspešno ga je rešilo le 9 % učencev, vendar pri tem
vprašanju gre za višje taksonomske ravni, saj je bilo potrebno analizirati zemljevid in na pravilen odgovor sklepati
tudi s pomočjo zgodovinskega znanja.
Vsa najslabše rešena vprašanja preverjajo poznavanje politične zgodovine.
Pri vprašanjih 9. b in 9. c (pokristjanjevanje staroselcev v Ameriki), 10. b (turški vpadi), 12. b (razsvetljenska miselnost
in človekove pravice), 13. a in 13. b (čitalniško gibanje in tabori), 14. b (združevanje Nemcev v enotno državo) so

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

351

rezultati pokazali, da so jih učenci reševali v skladu s pričakovanji in dokaj uspešno, čeprav tudi te naloge preverjajo
teme iz politične zgodovine, vendar so zastavljene na drugačen način (so izbirnega tipa kot 13. a) ali pa so učenci
imeli izdatno pomoč v dodanih virih (kot pri 9. c, 12. b, 13. b, 14. b).
Komisija je presenečena nad relativno slabim dosežkom pri vprašanju 10. a, saj so učenci lahko pravilen odgovor
prebrali na zemljevidu na barvni prilogi, ter pri nalogah 11. b in 11. c, pri katerih so imeli v pomoč preglednico.
Sklop sodobne zgodovine preverja 6 nalog oziroma 18 vprašanj.
Za najtežja so se izkazala vprašanja 15. a, 15. b, 15. c (nastanek Jugoslavije), pri katerih se uspešnost učencev giblje
med 21 in 23 %, potem 16. b in 16. c (španska državljanska vojna z uspešnostjo reševanja 19 in 18 % ter 19. a, 19. b
in 19. c (hladna vojna in železna zavesa) z 31, 37 in 14 % uspešnostjo reševanja. Vsa ta vprašanja preverjajo znanje
iz politične zgodovine in pri vseh gre bodisi za kombinacijo uporabe različnih vrst zgodovinskih virov (pri 15.
nalogi so učenci primerjali sporočili dveh besedil, pri 19. nalogi pa so morali kombinirati sporočilo besedila in slike)
bodisi za delo s karikaturo (16. naloga).
Učenci so bili uspešni pri reševanju nalog 17. c (nalogo, ki se nanaša na bitko pri Stalingradu, je uspešno rešilo 57 %
učencev) in 18. c (uspešno jo je rešil enak odstotek učencev, nanašala pa se je na prve povojne volitve v
Jugoslaviji).
Zelo uspešno pa so učenci reševali nalogo 16. a (64 % učencev je med ponujenimi imeni pravilno izbralo ime
Francisa Franca), 17. a in 17. b (uspešnost se giblje okoli 80 %, nalogi pa sta preverjali stalingrajsko bitko) ter
celotno 20. nalogo (20. a 78 %; 20. b 73 % in 20. c 82 %). Tudi pri teh nalogah ocenjujemo, da je k uspešnosti
reševanja pripomogel tip naloge (izbirni v primeru 16. a) in dobro izbrani viri.
Kot v preteklih letih ugotavljamo, da so učenci izkazali slabše znanje pri nalogah, ki so zahtevala
poznavanje/pomnjenje temeljnih zgodovinskih pojmov in procesov (pisni viri, Celjski gorfi, Turška država,
Avstro-Ogrska), zlasti kadar je potrebno odgovor zapisati samostojno, brez vira (razsvetljenstvo, Kraljevina
Jugoslavija, železna zavesa).
Dobro znajo pretvarjati letnice v stoletja, poznajo namakalno poljedelstvo v starem Egiptu, grško-perzijske
vojne, rimsko cestno omrežje, Karantanijo, oblačilne rede v srednjem veku, pokristjanjevanje novega sveta,
drugo svetovno vojno, povojno Jugoslavijo in življenje v samostojni Sloveniji. Ponovno ugotavljamo, da je
poznavanje slovenske zgodovine 19. stoletja pomanjkljivo, prav tako je pomankjlivo znanje in razumevanje
totalitarizmov in hladne vojne. Preizkus je odkril tudi slepo pego prvih stoletij novega veka, in sicer
kolonizacijo Amerike.
Pri nekaterih nalogah je na uspešnost reševanja bolj kot vsebina vplivala taksonomska stopnja in tip
vprašanja ter dodano gradivo (besedilo, slika, zemljevid).
Dosežki letošnjega preizkusa ne kažejo, da je sprememba učnega načrta spremenila na bolje poznavanje
zadnjih desetletij povojne zgodovine.
Analiza dosežkov po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Na I. taksonomski stopnji je bilo v preizkusu 15 vprašanj. Največ pravilnih odgovorov so imele naloge 04. a
(grško-perzijske vojne), 17. a (Stalingrad) in 20. a (poimenovanje skupne države po drugi svetovni vojni). Dobro so
bile rešene tudi naloge 03. a (namakalno poljedelstvo), 13. a (čitalništvo), 16. a (Francisoco Franco) in 18. a (ženska
volilna pravica v Jugoslaviji). Pri teh nalogah je vsebina zelo utrjena (namakalno poljedelstvo), učencem pa je
zagotovo pomagal tudi izbirni tip naloge.
Učenci so zelo slabo rešili nalogo 9. a (ime španskega konkvistadorja) in to kljub izbirnosti, nalogo 12. a
(razsvetljenstvo), 14. a (nastanek enotnega Nemškega cesarstva) in 15. a (Kraljevina Jugoslavija).
Učenci težko natančno navedejo konkreten odgovor na vprašanje in se slabše odrežejo pri tistih vprašanjih, kjer je
potrebna večja natančnost v odgovorih (primerjaj uspešnost nalog 15. a, kjer je bilo treba navesti natančnejše ime
države, in 20. a, pri kateri je bila zadosti Jugoslavija).
Učenci izkazujejo višje znanje pri nalogah izbirnega tipa, ki preverjajo znanje dobro utrjenih snovi. Če učni cilji niso
dobro utrjeni, potem izbirni tip naloge ne pripomore k višjim dosežkom. Pri nalogah kratkega odgovora učenci
izkazujejo slabo faktografsko znanje.
Na II. taksonomski stopnji je bilo zastavljenih 18 vprašanj. Učenci so uspešno reševali naloge 1. b (pretvarjanje
letnic v stoletja), 7. a (oblačilni redi v srednjem veku), 17. b (bitka pri Stalingradu) in 20. b (življenje v samostojni
Sloveniji). Pri teh vprašanjih je k uspešnosti verjetno prispevala pogostnost preverjanja učnih ciljev na NPZ in zelo
nazorno dodatno gradivo, s katerim so si učenci pomagali pri reševanju (pri vprašanju 7. a je bilo to besedilo, pri
vseh drugih pa slika).
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Srednje uspešni so bili učenci pri nalogah 1. a (poimenovanje vrste zgodovinskega vira), 8. b (oblačilni redi v
srednjem veku), 9. b (kolonizacija novega sveta), 11. a (načini vladanja v 18. stoletju), 12. b (človekove pravice in
razsvetljenska miselnost), 13. b (časovna opredelitev taborskega gibanja s pomočjo zemljevida), 18. b (prve
povojne volitve s pomočjo grafa). Pri teh nalogah so si sicer lahko pomagali z dodatnim gradivom, vendar
pravilnega odgovora brez zgodovinskega znanja niso mogli poiskati.
Za najtežjo se je izkazala naloga 2 (življenje v mlajši kameni dobi), pri kateri učenci niso natančno odgovarjali na
zapisano vprašanje in so na splošno opisovali, kaj so videli na dodanem slikovnem gradivu (če ne veš, kaj pomeni
nomadski način življenja, ti slikovno gradivo ne pomaga). Zelo težke so bile tudi naloge 15. b (majniška
deklaracija), pri kateri je bilo potrebno v celoti povzeti sporočilo besedila, 16. b, ki je zahtevalo razumevanje
karikature, ki se vsebinsko nanaša na špansko državljansko vojno, torej ima več »kavljev« – tema je politična, vir je
karikatura in potrebno je bilo pravilno našteti/navesti več elementov za eno točko, ter 19. b (hladna vojna in
železna zavesa), ki je prav tako preverjala politično zgodovino in razumevanje kompleksnejših sporočil.
Po mnenju komisije dosežki NPZ pri vprašanjih II. taksonomske stopnje kažejo, da pouk zgodovine poteka v duhu
navajanja na razumevanje in uporabo različnih vrst gradiv, saj so bili učenci pri reševanju kar 13 od 18 vprašanj
uspešni v več kot 50 %.
Vprašanja III. taksonomske stopnje so zahtevnejša in temu primerna je uspešnost učencev. Na tej stopnji je bilo
17 vprašanj.
Učenci so bili pri reševanju nalog na III. taksonomski stopnji najuspešnejši pri nalogah 4. b (povezava grškoperzijskih vojn z maratonskim tekom), 5. b (primerjava med rimskim in sodobnim načinom gradnje cest) in 20. c
(življenje v samostojni Sloveniji), pri kateri imamo spet enostavno primerjavo s sodobnostjo.
Srednje uspešni so bili učenci pri reševanju tistih nalog, ki zahtevajo več zgodovinskega predznanja in/ali
kombinacijo uporabe več enostavnejših oziroma bolj nazornih virov. To so naloge 6. b (pokristjanjevanje
Karantanije), 7. b (oblačilni redi v srednjem veku), 8. c (fevdalna razdrobljenost), 9. c (kolonizacija novega sveta), 10.
b (turški vpadi), 11. c (absolutizem), 17. c (Stalingrad) in 18. c (prve povojne volitve).
Za najtežje v preizkusu so se izkazale naloge 11. b (absolutizem), ki je od učencev zahtevala analizo preglednice in
potem še zapis utemeljitve s pomočjo podatkov, ki so jih dobili v preglednici; 13. c (taborsko gibanje), pri kateri je
bilo za pravilen odgovor potrebno razumeti pojme državna meja, etnična meja, tabori, čitalnice in povrhu vsega
razlikovati še med vzhodom in zahodom; 14. c (združevanje Nemčije v enotno državo), ki je politična tema,
kombinacija zemljevida in besedila in se nanaša na 19. stoletje; potem pa še 15. c (nastanek Jugoslavije), 16. c
(španska državljanska vojna) in 19. c (hladna vojna in železna zavesa), ki prav tako preverjajo politične teme in za
pravilno reševanje predvidevajo kombinacijo več virov, ki pa so kompleksnejši.
PK ugotavlja, da je bilo nekaj nalog I. taksonomske stopnje precej slabše odgovorjenih kot nalog II.
taksonomske stopnje. To razlagamo kot slabše poznavanje zgodovinskih dejstev in pojmov ter na drugi
strani obvladovanje branja/razumevanja predvsem pisnih virov.
Analiza, sinteza in vrednotenje so precej uspešni, zlasti kadar učenci primerjajo zgodovinske
dogodke/procese s sedanjostjo in so uporabljeni preprostejši viri, kar kaže, da poteka pouk s spodbujanjem
razmisleka ob problemih.
Analiza dosežkov po standardih znanja glede na indeks težavnosti
V preizkusu znanja je 20 vprašanj preverjalo minimalne standarde znanja, 30 vprašanj pa temeljne standarde.
Vprašanja minimalnega standarda znanja
Najuspešneje so bila rešena vprašanja 7. a in 7. b (oblačilni redi srednjega veka), 17. a (španska državljanska vojna),
20. a in 20. c (osamosvajanje Slovenije).
Enajst vprašanj minimalnega standarda je dosegalo v povprečju približno 50 % uspešnih odgovorov. Pet vprašanj
pa je dosegalo med približno 20 in 30 % uspešnih odgovorov: 2 (začetki stalne poselitve), 12. a (poimenovanje
razsvetljenstva), 15. a, b, c (pojasnijo vzroke in potek nastanka Kraljevine Jugoslavije) in 19. a, b, c (razlikujejo
politične razmere v času hladne vojne in po njej).
Preseneča slabo poznavanje razsvetljenstva, nastajanje Kraljevine SHS in hladne vojne.
Učenci ne izkažejo znanja, če minimalni standard preverjamo ob zahtevnejših besedilih, z vprašanji kratkega ali
daljšega odgovora ter na višjih taksonomskih stopnjah.
Uspešno rešena vprašanja standarda so 1. b (znajo določiti neki zgodovinski letnici ustrezno desetletje, stoletje in
tisočletje), 4. a (pojasnijo glavne značilnosti grško-perzijskih in peloponeških vojn), 5. b (pojasnijo glavne
spremembe, ki so jih Rimljani prinesli na ozemlje današnje Slovenije).
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Slab dosežek so dosegla vprašanja 8. a (razložijo položaj slovenskih /zgodovinskih/ dežel v okviru rimskonemškega cesarstva), 9. a (pojasnijo politične, družbene, gospodarske, kulturne posledice velikih geografskih
odkritij za »stari in novi svet«), 11. b (primerjajo različne oblike vladanja na primeru parlamentarne kraljevine
Anglije in absolutistične kraljevine Francije), 13. c (utemeljijo prizadevanje za uveljavitev slovenskih nacionalnih
zahtev – od kulturnega do političnega gibanja in nastanka strank), 14. a (na primerih pojasnijo politične
spremembe v Evropi v drugi polovici 19. stoletja), 14. c (na primerih pojasnijo politične spremembe v Evropi v
drugi polovici 19. stoletja), 16. b in c (pojasnijo, zakaj se je v nekaterih državah uveljavila demokratična, diktatorska
ali totalitarna oblika vladavine). Navedene teme se kažejo kot verjetno slabše utrjene (14. a) in težje za reševanje,
zaradi kombinacije različnih vrst virov ali zahtevnejših virov, kot je karikatura (13. c in 16. c).
Ostala vprašanja, ki so preverjala standarde znanja, pa so bila pričakovano rešena glede na raven taksonomske
stopnje in ostale značilnosti (branje in uporaba virov, časovna oddaljenost od obravnave in daljšega zapisa
odgovora).
Analiza dosežkov po tipih nalog glede na indeks težavnosti
PK se je v letošnjem preizkusu odločila za tri tipe nalog: naloge obkroževanja (7 vprašanj), naloge kratkega
odgovora (27 vprašanj) in naloge, ki zahtevajo zapis kratkega odgovora (16 vprašanj).
Pri nalogah kratkih odgovorov se od učencev pričakuje, da bodo odgovorili z eno besedo ali z besedno zvezo.
Naloge zapisa kratkega odgovora zahtevajo odgovor v enem ali več stavkih oziroma povedih. PK se je odločila za
uporabo pretežno teh dveh tipov nalog iz prepričanja, da se morajo učenci naučiti samostojno izražati tudi na
področju zgodovinske stroke. Naloge II., predvsem pa III. taksonomske stopnje po prepričanju PK zahtevajo
samostojno izražanje, čeprav se jih da preverjati tudi z drugimi tipi nalog.
Pričakovano so učenci najuspešneje reševali naloge obkroževanja (65 % uspešnosti), čeprav niso bistveno
zaostajali v uspešnosti reševanja pri nalogah kratkega odgovora (52,6 %), pričakovano so dosegli najnižji odstotek
uspešnosti pri reševanju nalog z zapisom kratkega odgovora (42 %).
V letošnjem preizkusu smo se glede na preizkus NPZ 2013 odločili za povečanje števila nalog obkroževanja (letos
7, v preizkusu NPZ 2013 4). Menimo, da se za časovno odmaknjene teme, imena pomembnih posameznikov
(naloga 9. a, 16. a) ali preverjanje natančnega branja dokumenta (naloga 7. a) s takim tipom naloge lažje preverja
znanje, ker naj se učenci na NPZ ne bi pripravljali. Uspešnost reševanja nalog je potrdila predvidevanja PK, izjema
je bila naloga 9. a, kjer so morali učenci med ponujenimi imeni španskih osvajalcev izbrati F. Pizzara.
V drugi skupini nalog kratkega odgovora so učenci manj uspešno reševali vprašanja 12. a, 14. a, 15. a in 16. b. Prva
tri vprašanja so na I. taksonomski stopnji po poenostavljeni Bloomovi taksonomiji (prepoznavanje, poznavanje),
zadnje pa na II. taksonomski stopnji (razumevanje). Najbolj preseneča slab rezultat vprašanja 12. a, kjer so učenci
morali navesti pojem razsvetljenstvo. Slabo poznajo tudi zgodovino historične Avstrije (14. a) in zgodovino prve
Jugoslavije. Pričakovano je težave ponovno povzročalo branje karikature iz časa španske državljanske vojne
V tej skupini nalog pa so učenci zelo uspešno reševali vprašanja 1. b, 17. b in 20. c. Prvi dve vprašanji tega tipa
nalog sta bili zastavljeni na II. taksonomski stopnji (uporaba znanja, razumevanje), zadnje pa na III. (sinteza).
Vprašanje 1. b je zahtevalo uporabo znanja kronologije. Pri vprašanju 17. b so morali s slike razbrati neuspešnost
bojevanja nemških sil v SZ. Vprašanje 20. c je zahtevalo, da s pomočjo slik povežejo športne dosežke s
prepoznavnostjo Slovenije v svetu. PK je ocenila vsa tri vprašanja kot srednje zahtevna, kar se je izkazalo kot
pravilna ocena.
V skupini nalog zapisa kratkega odgovora se je kot lažje izkazalo le eno vprašanje (5. b) na III. taksonomski stopnji. S
pomočjo slike so morali ugotoviti, zakaj je rimsko cestno omrežje pospešilo razvoj trgovine. Predvidevamo, da so
si pri tem odgovoru lahko pomagali tudi z znanjem geografije, torej z medpredmetnim povezovanjem.
Ostala vprašanja ne dosegajo niti 70 % uspešnosti, najslabše rezultate pa zasledimo pri vprašanjih 13. c, 14. c, 15. b,
15. c, 16. c, 19. c. Vsa ta vprašanja, razen 15. b, so na III. taksonomski stopnji. Vprašanje 13. c. zahteva ob uporabi
zemljevida poznavanje narodnostne problematike Slovencev v času čitalnic in taborov. Slabo poznavanje te
problematike se opaža tudi pri preteklem nacionalnem preverjanju. Vprašanje 14. c sestavlja besedilo in zemljevid
in se nanaša na združevanje Nemčije. Vprašanje 15. b je vezano na besedilo, obravnava problematiko majniške
deklaracije. Vprašanje 15. c primerja besedili majniške in krfske deklaracije. Vprašanje 16. c se nanaša na
razumevanje simbolov na karikaturi iz obdobja Francove diktature. Vprašanje 19. c obravnava obdobje hladne
vojne. Učenci so morali primerjati besedilo in sliko. To so storili s 14 % uspešnostjo.
Iz povedanega vidimo, da nekatere teme 19. stoletja še vedno povzročajo učencem preglavice. Preseneča tudi
slabo poznavanje zgodovine prve Jugoslavije. Težave povzroča uporaba zemljevida, zapis daljšega samostojnega
odgovora, ki je vezano na dodatek k nalogi in zahteva za tvorjenje miselne procese na višjih ravneh. Če pa sta
nalogi dodana dva vira, so težave še večje.
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Analiza dosežkov po dodatnem gradivu pri nalogah glede na indeks težavnosti
Pojem dodatek opredeljujemo kot izhodišče, ki ga učenec uporabi kot pripomoček za reševanje vprašanj.
PK je uporabila te dodatke: besedilo (18 vprašanj), slike (12 vprašanj), zemljevid (5 vprašanj), preglednica (3
vprašanja), karikatura (2 vprašanji) in graf (1 vprašanje). Razmerje uporabe dodatkov ustreza načinu dela v
zgodovinopisju, kjer je poglavitni vir pisni vir, sledijo mu slikovni, ostali pa so uporabljeni v precej manjši
meri. Pri 8 vprašanjih učenci niso imeli nobenega dodatka.
Pri nekaterih vprašanjih pa so učenci morali analizirati dve vrsti dodatkov: dve sliki (5 vprašanj), zemljevid in
besedilo (1 vprašanje), dve besedili (2 vprašanji) ter besedilo in sliko (2 vprašanji).
Pri vprašanjih z besedilom kot iztočnico so štiri vprašanja dosegla visok odstotek IT, in sicer vprašanje 01. b, 04. a,
04. b in 07. a, kjer je učenec odgovor lahko prepisal neposredno iz besedila ali ga razbral. Nizek IT pa so dosegla
vprašanja 08. a, 14. c, 15. b, 15. c in 19. c, kjer so učenci morali za pravilen odgovor imeti bodisi nekaj
zgodovinskega predznanja bodisi primerjati sporočilo besedila s sporočilom zemljevida, primerjati dve besedili,
besedilo in sliko ali pa zelo natančno brati.
Ostala vprašanja z besedilom kot iztočnico so bila rešena zadovoljivo.
(http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY:ID:10170#page=5)
Pri vprašanjih s sliko kot iztočnico so visok IT dosegla vprašanja 05. b, 17. b in 20. c , saj so učenci odgovor lahko
razbrali neposredno z dodane slike ali pa je bilo potrebno narediti enostavno primerjavo preteklosti s sedanjostjo.
Nenavadno nizek IT pa ima vprašanje 19. c, kjer so morali analizirati in primerjati sporočilo slike in besedila, povrhu
je naloga obravnavala politično temo.
Ostale naloge s sliko kot iztočnico so bile rešene zadovoljivo (http://sistory.si/publikacije/prenos/?target
=pdf&urn=SISTORY:ID:10045#page=102)
(http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY:ID:10640#page=5)
(http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY:ID:10379#page=5).
Vprašanja z zemljevidom kot iztočnico imajo zadovoljiv povprečni IT. Izjema sta vprašanji 10. b, ki je zahtevalo
kompleksnejšo analizo zemljevida ter precejšnjo mero zgodovinskega znanja, in 14. c, ki je od učencev zahtevalo
združeno uporabo sporočil besedila in zemljevida. Obe vprašanji se nanašata na politično zgodovino 19. stoletja.
Vprašanja s preglednico so bila samo tri in so bila zadovoljivo reševana, saj sta dve vprašanji od treh III.
taksonomske stopnje. Nekoliko slabše so se učenci odrezali pri vprašanju 11. b, ki ga je uspešno rešilo 30 %
učencev, saj je bilo potrebno trditvi dopisati tudi utemeljitev.
Vprašanje, ki je za iztočnico imelo graf, je bilo v preizkusu le eno. Imelo je zadovoljiv povprečni IT (0,69).
Karikaturo kot iztočnico sta imeli dve vprašanji (16. b in 16. c). Pri vseh je IT razpršen po pričakovanjih, saj gre za
vprašanja višjih taksonomskih stopenj, ki povrhu obravnavajo še politične teme. Ker pa so doslej v vseh preizkusih
učenci imeli težave pri reševanju nalog, ki se nanašajo na karikature, bi učiteljem svetovali, da v svojih testih
sestavljajo podobne naloge. Nekaj primerov takšnih nalog je v e-banki nalog Državnega izpitnega centra.
Sklepne ugotovitve
Nekatere značilnosti dosežkov učencev se pojavljajo ves čas, odkar učenci pišejo NPZ iz zgodovine (2008,
2010, 2013 in 2016).
Pri nalogah, ki preverjajo orientacijo na časovni osi, so dosežki učencev podobni. Uspešnejši so v
razumevanju časa pred ali po Kristusu. Če pa mora učenec ob uporabi znanja kronologije izkazati še nekaj
dodatnega zgodovinskega znanja, pa dosežek pade.
Zelo uspešni so pri nalogah, ki preverjajo Stari Egipt.
Ugotavljamo, da je poznavanje (slovenske) zgodovine 19. stoletja pomanjkljivo, kar opažamo tudi v preteklih
NPZ iz zgodovine.
Pomanjkljivo je znanje in razumevanje obdobij med obema vojnama in hladne vojne.
Pri nekaterih nalogah je na uspešnost reševanja bolj kot vsebina vplivala taksonomska stopnja in tip
vprašanja ter dodano gradivo (besedilo, slika, zemljevid).
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Kot v preteklih letih ugotavljamo, da so učenci izkazali slabše znanje pri nalogah, ki so zahtevale
poznavanje/pomnjenje temeljnih zgodovinskih pojmov in procesov, zlasti kadar je potrebno odgovor
zapisati samostojno, brez vira (pisni vir, Celjski grofi, Turška država, Avstro-Ogrska). P ugotavlja, da je bilo
nekaj nalog I. taksonomske stopnje precej slabše odgovorjenih kot nalog II. taksonomske stopnje. To
razlagamo kot slabše poznavanje zgodovinskih dejstev (spominski vidik) in na drugi strani obvladovanje
branja/razumevanja predvsem pisnih virov.
Analiza in vrednotenje sta precej uspešna, zlasti kadar učenci primerjajo zgodovinske dogodke/procese s
sedanjostjo, kar kaže, da poteka pouk s spodbujanjem razmisleka ob problemih.
PK ocenjuje, da je ob zgoraj navedenih ugotovitvah pouk zgodovine na slovenskih šolah zadovoljiv. Večji
poudarek bi moral biti na boljšem poznavanju dogodkov in pojmov, ki jih zgodovinska stroka uporablja za
njihovo opisovanje in določanje. Delo na razumevanju zemljevida, slikovnega gradiva bi moralo biti še bolj
intenzivno. Zanimivo pa je slabše znanje slovenske zgodovine 19. stoletja, kar gre verjetno na račun
poudarjanja te problematike in bi te poudarke veljalo okrepiti.
Sprememba učnega načrta ni vplivala na uspešnost učencev pri reševanju nalog, ki se vsebinsko nanašajo na
snov 20. stoletja. Tudi pri tej snovi imata večji vpliv na uspešnost tip naloge in dodano gradivo
Priporočljivi viri:
http://www.thinkinghistory.co.uk
http://www.bbk.ac.uk/Boyle
http://www.tasc.ac.uk/shp
http://www.teachingideas.co.uk/history/contents.htm
http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY:ID:11913#page=52
http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY:ID:10912#page=33
http://sistory.si/publikacije/prenos/?target=pdf&urn=SISTORY:ID:10913#page=38
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Uvod v zgodovino
1.

Preberi besedilo in odgovori na vprašanji.
»V letu 1476 so na predvečer sv. Margarete (11. julij) prišli Turki, njih polpeti tisoč
(4500), navzgor do Krke, mimo Brežic, a niso mogli prek vode. Tam so taborili dan in
noč. Potem so šli proti Pleterjam; tam so taborili štiri dni in med tem napadli pristavo,
a je niso zavzeli ...«
(Vir: J. Unrest, Koroška kronika, Ilustrirana zgodovina Slovencev, Mladinska knjiga, Ljubljana 1999.)

1.

a)

V katero skupino zgodovinskih virov uvrščamo zgornje besedilo? Odgovor napiši na
črto.
__________________________________________
(1 točka)

1.

b)

V katerem stoletju se je zgodil opisan vpad Turkov na naše ozemlje? Odgovor napiši
na črto.
__________________________________________
(1 točka)

Prazgodovina
2.

Oglej si sliko 1 in odgovori na vprašanje.

Slika 1
(Vir: http://cookingwithlittlebuddy.com/wp-content/uploads/2011/03/.)

S pomočjo slike 1 ugotovi, kako se je nomadski način življenja prazgodovinskih lovcev
spremenil v času mlajše kamene dobe. Odgovor napiši na črto.
______________________________________________________________________________
(1 točka)
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Stari vek
3.

Oglej si sliko 2 in odgovori na vprašanji.
Poletna poplava

Jesensko sajenje

Spomladanska žetev

Zimsko namakanje

Slika 2
(Vir: http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images.)

3.

a)

Poimenuj način poljedelstva v starem Egiptu. Odgovor napiši na črto.
__________________________________________
(1 točka)

3.

b)

S pomočjo slike 2 ugotovi, na kateri naravni pojav so se Egipčani oprli pri izdelavi
koledarja. Odgovor napiši na črto.
__________________________________________
(1 točka)
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4.

Preberi besedilo in odgovori na vprašanji.
»Pri Maratonu … je Miltiades prevzel pobudo v svoje roke. Pehoti je ukazal, naj se v
bojni vrsti požene v teku čez razdaljo, večjo od kilometra. /…/ Potem je Miltiades
poslal tekača s sporočilom o zmagi v Atene. Ko je ta pretekel 42 km dolgo pot, je
izsopel novico: 'Zmagali smo' in se mrtev zgrudil.«
(Vir: O. Janša Zorn, D. Mihelič, Koraki v času, Od prazgodovine skozi stari in srednji vek, Učbenik za
zgodovino v 7. razredu, DZS, Ljubljana 2000.)

4.

a)

Bitko katerih vojn opisuje besedilo? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Peloponeških vojn.

B

Grško-perzijskih vojn.

C

Punskih vojn.

D

Numidijskih vojn.
(1 točka)

4.

b)

V povezavi z opisanim dogodkom se prenaša ta tradicija v eno od športnih disciplin
vse do danes. Za katero disciplino gre? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________
(1 točka)
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5.

Oglej si sliki 3 in 4 in odgovori na vprašanji.

Slika 3: Gradnja rimske ceste
(Vir: E. Kocuvan, Rimljan sem, DZS, Ljubljana
1994.)

Slika 4: Rimska cesta iz Celeje
(Vir: E. Kocuvan, Rimljan sem, DZS, Ljubljana
1994.)

5.

a)

Z uporabo slike 3 razloži, zakaj je rimsko cestno omrežje pospešilo razvoj trgovine.
Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)

5.

b)

Oglej si skico in fotografijo na slikah 3 in 4. Razloži razliko med načinom gradnje
cest v rimskem času in danes. Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)
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Srednji vek
6.

a)

Kako se je imenovala prva slovanska država v vzhodnih Alpah? Odgovor napiši na
črto.
__________________________________________
(1 točka)

Preberi besedilo in odgovori na vprašanje 6. b.
»Po Borutovi smrti so Bavarci na frankovski ukaz in na prošnjo … Slovanov poslali
Gorazda, ki je že postal kristjan, nazaj; in Slovani so si ga postavili za kneza.«
(Vir: M. Rode, E. Tawitian, Koraki v času, Od prazgodovine skozi stari in srednji vek, Delovni zvezek, DZS,
Ljubljana 2005.)

6.

b)

Kako se je s prihodom kneza Gorazda spremenila verska podoba Karantanije?
Odgovor napiši na črto.
_________________________________________________________________________
(1 točka)
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7.

Preberi besedilo in reši nalogo.
Oblačilni red iz leta 1150:
»Kmetu je po pravu dovoljeno nositi le črno ali sivo. Oblačilo sme biti okrašeno le ob
strani. Zadostujejo mu čevlji iz govejega usnja. Za srajco je dovolj le sedem vatlov
blaga, za dokolenske hlače pa grobo platno. Ob sobotah mora v cerkev. V roki sme
nositi samo palico …«
(Vir: O. Janša Zorn, D. Mihelič, Koraki v času, Od prazgodovine skozi stari in srednji vek, Učbenik za
zgodovino v 7. razredu, DZS, Ljubljana 2000.)

7.

a)

V čem so se kmetje po oblačilih razlikovali od pripadnikov višjih družbenih slojev?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Pripadniki višjih družbenih slojev so lahko imeli palico, kmetje pa ne.

B

Pripadniki višjih družbenih slojev so lahko imeli obleke različnih barv, kmetje
pa ne.

C

Pripadniki višjih družbenih slojev so imeli čevlje iz govejega usnja, kmetje pa
ne.

D

Pripadniki višjih družbenih slojev so imeli dokolenske hlače iz grobega platna,
kmetje pa ne.
(1 točka)

7.

b)

Po oblačilnem redu iz leta 1150 so kmetje v roki smeli nositi samo palico.
Razloži, zakaj je bilo kmetom prepovedano nositi kaj drugega razen palice. Odgovor
napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)
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8.

Preberi besedilo in reši nalogo.
»Prvotna družinska posest … je bila okrog gradu Žovnek v Savinjski dolini. Tu in na
Kranjskem so imeli še druga posestva. Posest so večali s sprejemanjem novih fevdov,
denarnimi posli, nakupi in dedovanji. Na Štajerskem so podedovali ozemlje s Celjem,
kasneje so bili še dediči okolišev na Koroškem in Kranjskem. S sklepanjem porok se
je družina povezala z vladarskimi hišami na Poljskem, v Bosni in celo z ogrsko-češko-nemško cesarsko krono.«
(Vir: O. Janša Zorn, D. Mihelič, Koraki v času, Od prazgodovine skozi stari in srednji vek, Učbenik za
zgodovino v 7. razredu, DZS, Ljubljana 2000.)

8.

a)

Kako se je imenovala ena najimenitnejših plemiških rodbin, ki je konec srednjega
veka živela na ozemlju Slovenije in katere posesti so opisane v besedilu? Odgovor
napiši na črto.
__________________________________________
(1 točka)

8.

b)

Iz besedila na črte izpiši del, ki dokazuje, da je imela ta plemiška rodbina velike
politične načrte.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)

8.

c)

Z uporabo zemljevida na sliki 18 na barvni prilogi razloži, zakaj so imeli Habsburžani
kot vladarji Svetega rimskega cesarstva težave pri upravljanju z državo. Odgovor
napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)
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Novi vek in novejša zgodovina
9.

a)

Obkroži črko pred imenom Španca, ki je v začetku 16. stoletja osvojil današnji Peru.
A

Fernando Cortez

B

Francisco Pizzaro

C

Krištof Kolumb

D

Bartolomeo de las Casas
(1 točka)

Preberi besedili in odgovori na vprašanji 9. b in 9. c.
Besedilo 1
»V splošnem je bilo spreobrnjenje (Indijancev na začetku 16. stoletja, op. a.) takojšnje
in množično. Kot se zdi, jih k temu ni nagnila predvsem krščanska resnica, ampak
moč njenega Boga, ki je premagal njihove bogove in odločilno pomagal Špancem, da
so izbojevali zmago.«
(Prirejeno po: J. M. Laboa, Krščanstvo – 2000 let, Ognjišče, Koper 1999.)

Besedilo 2
Zahteva prvega koncila v Limi (današnji Peru) o načinu pokristjanjevanja Indijancev,
1551:
»Zaukazujemo in zapovedujemo, da naj od zdaj naprej noben duhovnik ne krsti več
nobenega odraslega Indijanca, starejšega od osmih let, ne da bi ga poprej vsaj tri dni
učil o naši veri.«
(Prirejeno po: J. M. Laboa, Krščanstvo – 2000 let, Ognjišče, Koper 1999.)

9.

b)

Iz besedila 1 razberi razlog, zakaj so se Indijanci množično odločali za krščansko
vero. Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)

9.

c)

Primerjaj besedili 1 in 2 ter ugotovi, kako se je za Indijance spremenil sprejem v
krščansko vero v sredini 16. stoletja. Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)
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10. a)

Katera država je s svojimi vpadi ogrožala slovenske dežele v 15. in 16. stoletju?
Odgovor napiši na črto.
__________________________________________
(1 točka)

10. b)

Z uporabo zemljevida na sliki 19 na barvni prilogi utemelji, zakaj trdimo, da je bilo
slovensko ozemlje v začetku 16. stoletja vojaško ogroženo. Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)

11. Oglej si preglednico 1 in odgovori na vprašanje 11. a.
Različne vrste oblasti v Evropi 17. in 18. stoletja:
Republikanska
ureditev
Švica
Islandija

Volilna
monarhija
Sveto rimsko
cesarstvo

Ustavna
monarhija

Absolutna
monarhija

Anglija

Francija

Poljska-Litva

Škotska

Španija

Švedska

Avstrija

Prusija
Preglednica 1
(Prirejeno po: N. Davies, Zgodovina Evrope, Modrijan, Ljubljana 2013.)

11. a)

Z uporabo preglednice 1 na črto napiši, katero vrsto oblasti smo imeli v obdobju
vladavine Marije Terezije (18. stoletje) na ozemlju današnje Slovenije.
__________________________________________
(1 točka)
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Oglej si preglednico 2 in odgovori na vprašanji 11. b in 11. c.
Značilnosti francoskega absolutizma:
Predstavnik
Ludvik XIII.
(1610–1643)
utemeljitelj
absolutizma
Ludvik XIV.
(1643–1715)
Sončni kralj

Značilnosti
− preneha sklicevati generalne stanove
− pridobi vpliv nad pokrajinsko upravo: vladarjevi uradniki
odvzamejo sodno in upravno oblast guvernerjem – visokemu
plemstvu
− odpravi upore visokega plemstva in pariškega parlamenta
− podeduje veliko centralno zakladnico, vojsko in poslušno
uradništvo
− opira se na meščanstvo (poveča število uradništva), bolj kot na
plemstvo
− zgradi Versailles

Preglednica 2
(Prirejeno po: M. Rode, T. Galonja, Koraki v času 8, Delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu osnovne šole,
DZS, Ljubljana 2015.)

11. b)

Z uporabo preglednice 2 napiši, kateri sloj je bil največji nasprotnik absolutizma.
Svojo izbiro utemelji. Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)

11. c)

Iz preglednice 2 ugotovi značilni 'poklic' današnjih držav, ki so ga začeli razvijati in
podpirati absolutisti 17. in 18. stoletja. Odgovor napiši na črto.
__________________________________________
(1 točka)
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12. a)

Kako imenujemo miselnost, katere predstavnik je bil francoski filozof Voltaire?
Odgovor napiši na črto.
__________________________________________
(1 točka)

Preberi besedilo in odgovori na vprašanje 12. b.
»(Gospod opat), ne strinjam se s tem, kar pišete, a bi dal življenje, da boste smeli
nadaljevati s pisanjem.«
Voltaire
(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pod_lipo/Arhiv-2011-04-27/Arhiv-2007-01-07.)

12. b)

Katero temeljno človekovo pravico zagovarja Voltaire v zgornjem citatu? Odgovor
napiši na črto.
__________________________________________
(1 točka)
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13. a)

Kaj pomeni pojem čitalništvo? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Čitalništvo je politično gibanje, ki želi uresničiti zahteve Zedinjene Slovenije.

B

Čitalništvo je kulturno gibanje, ki želi dvigniti raven bralne pismenosti med
Nemci.

C

Čitalništvo je kulturno gibanje, ki želi dvigniti narodno zavest med Slovenci.

D

Čitalništvo je duhovno gibanje, ki zagovarja tiskanje knjig.
(1 točka)

Oglej si zemljevid na sliki 5 in odgovori na vprašanji 13. b in 13. c.

Slika 5
(Prirejeno po: Mali zgodovinski atlas, Modrijan, Ljubljana 1999.)

13. b)

Z uporabo zemljevida na sliki 5 ugotovi, koliko časa je trajalo taborsko gibanje na
Slovenskem. Odgovor napiši na črto.
__________________________________________
(1 točka)

13. c)

Razmisli, zakaj je bilo večje število taborov in čitalnic organiziranih ob vzhodni in
zahodni narodnostni meji kot v notranjosti današnje Slovenije. Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)
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14. Preberi besedilo in si oglej zemljevid na sliki 6 ter odgovori na vprašanja 14. a, 14. b in
14. c.
Otto von Bismarck, Govor na seji komisije za proračun, Berlin leta 1862:
»/.../ Prusija mora zbrati in obdržati svojo moč za ugoden trenutek, ki je bil že
nekajkrat zamujen; pruske meje, določene z dunajskimi pogodbami, niso primerne za
zdravo življenje države. Velikih vprašanj časa ne bomo rešili z govori in veličastnimi
sklepi – to je bila velika napaka v letih 1848–49 – temveč z železom in krvjo.«
(Vir: Znameniti govori, Mladinska knjiga, Ljubljana 2009.)

Slika 6
(Vir: Šolski zgodovinski atlas, DZS, Ljubljana 1996.)
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14. a)

Katera pomembna članica Nemške zveze v drugi polovici 19. stoletja ni bila
vključena v združeno Nemško cesarstvo? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________
(1 točka)

14. b)

Na kakšen način je pruski kancler Otto von Bismarck hotel reševati pruske
probleme? Odgovor napiši na črto.
_________________________________________________________________________
(1 točka)

14. c)

V čem se ujemajo sporočilo besedila in podatki na zemljevidu? Odgovor napiši na
črte.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)
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Sodobna zgodovina
15. a)

Kako se je imenovala država, v kateri je v obdobju med obema vojnama živela
večina Slovencev? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________
(1 točka)

Preberi besedili in odgovori na vprašanji 15. b in 15. c.
Iz Majniške deklaracije:
»Podpisani poslanci, združeni v Jugoslovanskem klubu, izjavljajo, da zahtevajo, …
naj se vsa ozemlja monarhije, v katerih prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, zedinijo pod
žezlom habsburške-lotarinške dinastije v samostojno državno telo …«
(Vir: A. N. Kern, Naše stoletje, Zgodovina za 8. razred osnovne šole, Modrijan, Ljubljana 1997.)

Iz Krfske deklaracije:
»Država Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki so znani pod imenom Južnih Slovanov …,
bo svobodno neodvisno kraljestvo z enotnim teritorijem in enotnim državljanstvom. To
bo ustavna, demokratična, parlamentarna monarhija pod vodstvom dinastije
Karađorđević …«
(Vir: A. N. Kern, Naše stoletje, Zgodovina za 8. razred osnovne šole, Modrijan, Ljubljana 1997.)

15. b)

Pojasni, kako Slovenci vidijo prihodnost Južnih Slovanov glede na besedilo
Majniške deklaracije. Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)

15. c)

S pomočjo obeh besedil ugotovi, katera deklaracija zajame združevanje večjega
ozemlja. Svoj odgovor utemelji in ga napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)
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16. V času med obema vojnama je v Španiji prišlo do krvave državljanske vojne, saj je
državo po zmagi na volitvah vodila Ljudska fronta, kar ni bilo pogodu določenim krogom
ljudi, ki so do tedaj vodili državo.
16. a)

Poimenuj generala, ki je s svojo vojsko prišel iz Maroka in začel vojno proti Ljudski
fronti v Španiji. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Antonio Salazar

B

Ion Antonescu

C

Miklós Horthy

D

Francisco Franco
(1 točka)
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Z uporabo karikature na sliki 7 odgovori na vprašanji 16. b in 16. c.

Slika 7
(Vir: Histoire L'Europe et le monde du congress de
Vienne a 1945, Nathan – Klett, Paris 2008.)

16. b)

S pomočjo karikature ugotovi dve družbeni skupini, ki sta podpirali generala v vojni
proti Ljudski fronti. Odgovor napiši na črti.
__________________________________________
__________________________________________
(1 točka)

16. c)

Na največji figuri na karikaturi je veliko simbolov. Izberi si enega in utemelji, kakšno
sporočilo ta simbol predstavlja. Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)
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17. Po začetnih uspehih Trojnega pakta v zahodni Evropi se je glavno bojišče leta 1941
obrnilo proti vzhodu z napadom na Sovjetsko zvezo.
17. a)

Kje se je odvijala prelomna bitka druge svetovne vojne v Sovjetski zvezi? Obkroži
črko pred pravilnim odgovorom.
A

Pri Moskvi.

B

Pri Kursku.

C

Pri Stalingradu.

D

Pri Minsku.

(1 točka)

Oglej si sliki 8 in 9 ter odgovori na vprašanji 17. b in 17. c.

Slika 9
(Vir: http://www.nationalww2museumimages.org/.)

Slika 8
(Vir:
http://www.metaldetectingworld.com/ww2_
military_relics/german_soldiers_2.jpg.)

17. b)

Kaj je oviralo pohod in zmagoslavje nacističnih sil v vojni s Sovjetsko zvezo?
Odgovor napiši na črto.
__________________________________________
(1 točka)

17. c)

Primerjaj sliki 8 in 9 ter pojasni, kako se je napredovanje nemške vojske v Sovjetski
zvezi odvijalo glede na začetna pričakovanja. Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)
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18. a)

Leta 1945 so bile v takratni Jugoslaviji in s tem tudi v Sloveniji prve povojne volitve.
Za razliko od prejšnjih iz Kraljevine Jugoslavije se jih je udeležilo veliko več ljudi.
Kdo je leta 1945 na novo dobil volilno pravico? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A

Moški in ženske nad 21 let.

B

Ženske nad 18 let.

C

Tujci s stalnim bivališčem na ozemlju tedanje Jugoslavije.

D

Vsi mladi nad 16 let.
(1 točka)

Oglej si sliko 10 in graf na sliki 11 ter odgovori na vprašanje 18. b.

Slika 10: Volilne kroglice
(Vir: E. Dolenc et al., 20. stoletje, DZS, Ljubljana 2003.)

Delež nepismenega prebivalstva Kraljevine Jugoslavije
leta 1931
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Slika 11: Delež nepismenega prebivalstva Kraljevine Jugoslavije leta 1931
(Prirejeno po: Slovenski zgodovinski atlas, Nova revija, Ljubljana 2011.)
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18. b)

Z uporabo slik 10 in 11 ugotovi, zakaj so na prvih povojnih volitvah morali uporabiti
kroglice namesto volilnih lističev. Odgovor napiši na črto.
________________________________________________________________________
(1 točka)

Oglej si sliko 12, preberi besedilo in odgovori na vprašanje 18. c.

Slika 12: Volišče
(Vir: E. Dolenc et al., 20. stoletje, DZS, Ljubljana 2003.)

(Vir: E. Dolenc et al., 20. stoletje, DZS, Ljubljana 2003.)

18. c)

Za prve povojne volitve danes z gotovostjo trdimo, da niso bile tajne. Utemelji to
trditev z uporabo besedila in slike 12. Odgovor napiši na črti.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(1 točka)
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19. a)

Na črti zapiši, kaj pomeni v zgodovini pojem 'železna zavesa'.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)

Preberi besedilo in odgovori na vprašanje 19. b.
»Od Scezecina ob Baltiškem morju do Jadrana se je spustila železna zavesa. V teh
vzhodnoevropskih državah so dobile majhne komunistične partije oblast, ki nikakor ne
ustreza njihovi številčni moči.«
W. Churchill, 5. marca 1945 v Fultonu, ZDA
(Vir: E. Dolenc et al., 20. stoletje, DZS, Ljubljana 2003.)

19. b)

Zakaj so po mnenju W. Churchilla komunistične partije neupravičeno na oblasti?
Odgovor zapiši na črto.
_________________________________________________________________________
(1 točka)

Preberi besedilo pri 19. b vprašanju, oglej si sliko 13 in odgovori na vprašanje 19. c.

Slika 13: Pobeg z Vzhoda
(Vir: http://theimageworks.com/pub/nn032/berlinwall/images/prevs/prev2.jpg.)

19. c)

Primerjaj besedilo in sliko 13 in ugotovi, kako se je ugotovitev W. Churchilla o
železni zavesi odrazila v resničnosti. Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(1 točka)
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20. a)

Slovenija je od leta 1991 samostojna država. Kako se je imenovala država, v kateri
je pred osamosvojitvijo živela večina Slovencev? Odgovor napiši na črto.
_________________________________________________________________________
(1 točka)

Oglej si sliki 14 in 15 ter odgovori na vprašanje 20. b.

Slika 14
(Vir: http://golica.zurnal24.si/modules/aktualno/
uploads/zastava.jpg.)

20. b)

Slika 15
(Vir: https://www.google.si/#q=Eu+flag.)

Na državnih ustanovah v Republiki Sloveniji sta stalno izobešeni obe zgoraj
prikazani zastavi. Kaj je s tem simbolno nakazano? Odgovor napiši na črto.
_________________________________________________________________________
(1 točka)

Oglej si sliki 16 in 17 ter odgovori na vprašanje 20. c.

Slika 16

Slika 17

(Vir: http://www.siol.net/.)

(Vir: https://www.google.si/search?q=.)

20. c)

Slovenija je imela kot mlada država dolgo časa težave s prepoznavnostjo. Razloži,
s pomočjo česa je Sloveniji uspelo povečati svojo prepoznavnost v svetu. Odgovor
napiši na črto.
_________________________________________________________________________
(1 točka)

Skupno število točk: 50
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BARVNA PRILOGA

Slika 18
(Vir: Mali zgodovinski atlas, Modrijan, Ljubljana 2013.)

Slika 19
(Vir: Mali zgodovinski atlas, Modrijan, Ljubljana 2013.)
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4.2.9 Predmetna komisija za likovno umetnost
4.2.9.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz likovne umetnosti v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.9.1.1: Primerjava porazdelitve dosežkov učenk in učencev pri likovni umetnosti, 9. razred
Slika 4.2.9.1.2: Pretvorba točk v ocene, likovna umetnost, 9. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.9.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.9.1.2: Porazdelitev dosežkov pri likovni umetnosti po regijah, 9. razred
Preglednica 4.2.9.1.3: Specifikacijska tabela, likovna umetnost, 9. razred
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4.2.9.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz likovne umetnosti
v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Podlaga za pripravo preizkusov znanja je bil osnovnošolski učni načrt:
Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja (Elektronski vir)/predmetna komisija Kocjančič, N. … (et al.).
Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2011.
Prvi del preizkusa je obsegal 20 nalog izbirnega tipa (naloge obkroževanja in povezovanja), naloge kratkih
odgovorov in naloge s slikovnim odgovorom, ki so pokrivale vsebine obeh likovnih sklopov: Oblikovanje na ploskvi
(risanje, slikanje, grafika, grafično oblikovanje) in Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo, arhitektura).
Naloge preizkusa so preverjale vseh šest taksonomskih stopenj Bloomove taksonomije (znanje, razumevanje,
uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje), ki so za potrebe NPZ združene v tri stopnje:
1.

naloge I. taksonomske stopnje so preverjale znanje in poznavanje osnovnih likovnih pojmov ter posebnosti
likovnih tehnik, povezanih z izražanjem oblikovanja na ploskvi in oblikovanjem v tridimenzionalnem prostoru;
2. naloge II. stopnje njihovo razumevanje in uporabo;
3. pri nalogah III. taksonomske stopnje pa naj bi učenci pokazali razumevanje kompleksnejših povezav med
likovnimi pojmi in uporabo likovnih zakonitosti.
Ob reševanju nalog I. taksonomske stopnje je učenec lahko dosegel 11 točk (31,43 %), nalog II. taksonomske
stopnje 13 točk (37,14 %) in nalog III. taksonomske stopnje 11 točk (31,43 %). Posamezne naloge so bile
ovrednotene z 1–6 točkami.
Najvišje možno skupno število točk v prvem delu preizkusa je bilo 35.
Drugi del preizkusa (likovna naloga) je naloga s slikovnim odgovorom, risba s svinčnikom. Točkovanje je potekalo
po merilih za vrednotenje likovnega izdelka, in sicer:
1. rešitev likovnega problema (od 0 do 5 točk).
2. izvedba likovne tehnike (od 0 do 5 točk),
3. izvedba likovnega motiva (od 0 do 5 točk).
Likovna naloga (naloga III. taksonomske stopnje) kaže učenčev pristop k likovnemu oblikovanju, poznavanje in
uporabo likovnih zakonitosti in likovnega jezika ter sposobnost samostojne interpretacije postavljene likovne
naloge.
Najvišje možno skupno število točk za likovno nalogo je bilo 15.
Maksimalno so učenci lahko dosegli 50 točk. Čas reševanja je bil 60 minut.
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Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.9.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev

3.973

Število postavk

38

Možne točke

50

Možne točke za prvi del

35

Možne točke za drugi del (likovna naloga)

15

Povprečno število absolutnih točk

31,45

Povprečno število odstotnih točk

62,91

Standardni odklon odstotnih točk

17,44

Povprečno število absolutnih točk, prvi del

21,78

Povprečno število odstotnih točk, prvi del

43,56

Povprečno število absolutnih točk, drugi del

9,67

Povprečno število odstotnih točk, drugi del

19,34

Indeks težavnosti

0,63

Indeks težavnosti, prvi del

0,62

Indeks težavnosti, drugi del (likovna naloga)

0,64

Indeks zanesljivosti

0,86

NPZ je opravljalo 3.973 učencev. V povprečju so dosegli 31,45 točke (62,91 %). 7 učencev (0,18 %) je doseglo
maksimalno število 50 točk. 189 učencev je doseglo 45 točk (90 %) ali več, 725 učencev je doseglo 40 točk (80 %)
ali več. Največ učencev (1.951 ali 49,1 %) je doseglo od 28,5 do 40 točk (57 % do 80 %), kar nakazuje na nekoliko
manjšo težavnost preizkusa. 10 točk (20 %) ali manj je doseglo 53 učencev (1,33 %), 10 učencev (0,25 %) je
doseglo 5 točk (10 %) in manj, 3 učenci (0,08 %) pa niso dosegli nobene točke.
IT znaša 0,62. Frekvenčna porazdelitev je levo asimetrična in ima rahlo razpotegnjen vrh, ki se nahaja med 29 in 39
točkami (58 % in 78 %).

382

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.9.1.1: Primerjava porazdelitve dosežkov učenk in učencev pri likovni umetnosti, 9. razred

S slike 4.2.9.1.1 lahko razberemo, da večina dosežkov vseh učencev spada v območje od 48 do 78 odstotnih točk.
Več učenk ima dosežke okrog 78 odstotnih točk, medtem ko ima več učencev dosežke okrog 65 odstotnih točk.
Nižje dosežke (spodnja petina) je doseglo več učencev kakor učenk, najvišje dosežke (gornja petina) je doseglo
več učenk.
Preglednica 4.2.9.1.2: Porazdelitev dosežkov pri likovni umetnosti po regijah, 9. razred
Povprečje

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

Gorenjska regija

Regija

64,56

16,99

427

8

Goriška regija

60,44

17,6

210

7

69,7

16,64

314

9

Koroška regija

61,23

15,35

129

5

Notranjsko-kraška regija

67,84

13,25

105

4

Obalno-kraška regija

67,35

18,97

178

6

Osrednjeslovenska regija

59,77

17,71

1.072

22

Podravska regija

65,21

16,71

641

21

Pomurska regija

60,48

16,74

193

9

Savinjska regija

63,22

17,02

493

14

Spodnjeposavska regija

56,11

17,14

135

5

Zasavska regija

59,36

18,4

76

2

Jugovzhodna Slovenija

Državnemu povprečju, ki znaša 62,91 %, so se najbolj približali v Savinjski, Gorenjski in Koroški regiji. Najvišje
povprečje (69,7 %, 67,84 % in 67,35 %) so dosegli v Jugovzhodni Sloveniji, Notranjsko-kraški in Obalno-kraški regiji,
najnižje (56,11 %) pa v Spodnjeposavski regiji, pri čemer velja upoštevati, da so nekatere regije zastopane z
relativno majhnim številom šol in učencev.
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Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.2.9.1.2: Pretvorba točk v ocene, likovna umetnost, 9. razred

PRVI DEL PREIZKUSA ZNANJA
V dokumentu so zapisani izpeljani učni cilji po Učnem načrtu za likovno vzgojo (2011).
ZELENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri likovni umetnosti določajo spodnjo mejo četrtine dosežkov, so uspešno rešili
naloge: 1.1, 2.1, 5.1, 5.2, 10.1, 11.2, 11.3, 15.1 in 16.2
Vsebine:
Obča znanja
Kiparstvo
Risanje
Grafika
Slikanje
Taksonomske stopnje:
Pri nalogah 2.1, 10.1 smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski stopnji (prepoznavanje), pri
nalogah 5.2, 11.2, 11.3 in 15.1 na II. taksonomski stopnji (uporaba znanja, razumevanje) ter pri nalogah 1.1, 5.1 in
16.2 na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza, vrednotenje).
Učenci:
− ob slikovnem primeru presodijo o načinu gradnje iluzije prostora, o prostorskem ključu (naloga 1.1);
− ob reprodukciji na barvni prilogi prepoznajo postopek oblikovanja kipov – montažni kip (naloga 2.1);
− pravila centralne (središčne) perspektive znajo uporabiti pri risanju risbe v perspektivi – bežiščnice, očišče
(nalogi 5.1 in 5.2);
− znajo nekatere likovne pojme uvrstiti v likovno področje grafika (naloga 10.1);
− ob reprodukciji na barvni prilogi znajo iz ponujenega sklepati – izbrati barve (naloga 11.2) in barvne dimenzije
za doseganje prostorskega učinkovanja barv – žive barve, barvnost, nasičenost (naloga 11.3);
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− znajo razvrstiti različne grafične tehnike – lesorez (naloga 15.1);
− ob reprodukciji na barvni prilogi znajo utemeljiti likovne pojme, povezane z umetniškim kiparskim delom –
votla plastika (naloga 16.2).
Pri nalogah zelenega območja so učenci večino odgovorov (likovne pojme) prepoznavali ob slikovnih prilogah ali
pa med več danimi možnimi odgovori.
Naloge zelenega območja preverjajo znanja, temeljne pojme, ki so po učnem načrtu pri pouku laže izvedljiva v
likovnih nalogah.
Zgleda: naloga 2.1
RUMENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri likovni umetnosti določajo mejo med polovicama dosežkov, so rešili naloge:
1.2, 1.3, 4.2, 5.4, 5.6, 6.1, 7.1, 13.1, 19.1 in 20.2
Vsebine:
Obča znanja
Kiparstvo
Risanje
Prostorsko oblikovanje (arhitektura)
Taksonomske stopnje:
Pri nalogah 4.2, 6.1 in 7.1 smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski stopnji (prepoznavanje), pri
nalogah 13.1 in 20.2 na II. taksonomski stopnji (uporaba znanja, razumevanje) ter pri nalogah 1.2, 1.3, 5.4, 5.6 in
19.1 na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza, vrednotenje).
Učenci:
− ob slikovnem primeru presodijo o načinu gradnje iluzije prostora – linearna perspektiva,
risarska modelacija (svetloba in senca) (nalogi 1.2 in 1.3);
− poznajo oblikovalne strategije v sodobni kiparski praksi – gibljivi kip, mobil (naloga 4.2);
− znajo uporabiti pravila linearne perspektive v risbi (naloga 5.4);
− znajo uporabiti izbrane barve v ustreznih količinskih razmerjih – količinsko barvno nasprotje (naloga 5.6);
− poznajo poklic, ki načrtuje in preoblikuje urbanistični prostor, krajinsko arhitekturo – urbanist (naloga 6.1);
− ob reprodukciji na barvni prilogi prepoznajo vrsto gradnje – masivna gradnja (naloga 7.1);
− ob reprodukciji na barvni prilogi določijo prevladujočo obliko kompozicije – trikotna (naloga 13.1);
− ob slikovnem primeru določijo zahtevani pojem prikazanega primera digitalne tehnologije – animacija
(naloga 19.1);
− znajo poiskati skupne značilnosti izraza digitalne tehnologije, videa – kader (naloga 20.2).
Naloge rumenega območja preverjajo temeljne pojme na kompleksnejših primerih. Cilji, ki jih naloge preverjajo,
se po učnem načrtu pri pouku izvedejo praviloma v osmem in devetem razredu. Učenci, ki so rešili te naloge,
izkazujejo bolj zavestni pristop k razumevanju likovnih pojmov.
Zgleda: naloga 1.2 in naloga 1.3
Opomba: V rumeno območje se pri 1. nalogi uvrščata samo drugi in tretji odgovor.
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RDEČE OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri likovni umetnosti določajo mejo zgornje četrtine dosežkov, so rešili naloge:
3.1, 4.3, 5.3, 8.1, 12.1 in 18.1
Vsebine:
Kiparstvo
Obča znanja
Risanje
Slikanje
Prostorsko oblikovanje (arhitektura)
Taksonomske stopnje:
Pri nalogah 3.1 in 4.3 smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski stopnji (prepoznavanje), pri
nalogah 5.3, 8.1 in 18.1 na II. taksonomski stopnji (uporaba znanja, razumevanje) ter pri nalogi 12.1 na
III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza, vrednotenje).
Učenci:
− ob reprodukciji na barvni prilogi prepoznajo pojem, povezan z obliko izraza v tridimenzionalnem prostoru –
monumentalni kip (naloga 3.1);
− poznajo likovni pojem, povezan z oblikovanjem v prostoru – kupola (naloga 4.3);
− znajo uporabiti pravila linearne perspektive v risbi – horizont (naloga 5.3);
− ob reprodukciji na barvni prilogi prepoznajo objekt in ga uvrstijo v kulturno dediščino (naloga 8.1);
− ob reprodukciji na barvni prilogi znajo presoditi o prevladujočem načinu prikazovanja plastičnosti figure
v sliki – tonsko slikanje (naloga 12.1);
− ob slikovnem primeru pravilno sklepajo, da gre za instalacijo kot obliko, vsebino in strategijo sodobne kiparske
prakse (naloga 18.1).
Večina nalog rdečega območja preverja manjkrat omenjene, redkeje obravnavane likovne pojme v okviru likovnih
nalog pri pouku.
Zgled: naloga 18.1
MODRO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri likovni umetnosti določajo mejo zgornje desetine dosežkov, so rešili naloge:
4.1, 5.5, 9.1, 10.2, 11.1, 14.1, 15.2, 16.1, 17.1 in 20.1
Vsebine:
Obča znanja
Risanje
Slikanje
Grafika
Kiparstvo
Taksonomske stopnje:
Pri nalogah 4.1, 14.1 15.2 in 16.1 smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski stopnji
(prepoznavanje), pri nalogah 9.1, 11.1, 17.1 in 20.1 na II. taksonomski stopnji (uporaba znanja, razumevanje) ter pri
nalogah 5.5 in 10.2 na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza, vrednotenje).
Učenci:
− poznajo različne grafične tehnike – exlibris (naloga 4.1);
− znajo uporabiti zahtevan barvni kontrasti – komplementarni kontrast (naloga 5.5);
− ob slikovnem primeru določijo likovni pojem, povezan z oblikovanjem na ploskvi – žabja perspektiva
(naloga 9.1);
− ob slikovnem primeru določijo vrsto tiska – visoki tisk (naloga 10.2);
− ob reprodukciji na barvni prilogi znajo izbrati barvne dimenzije za doseganje prostorskega učinkovanja barv –
svetlost (svetle barve) (naloga 11.1);
− poznajo likovne pojme, povezane z grafiko – matrica (naloga 14.1);

386

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

− poznajo različne grafične tehnike visokega tiska – linorez (naloga 15.2);
− poznajo postopke, orodja in materiale za oblikovanje kipov – keramika (naloga 16.1);
− ob reprodukciji na barvni prilogi prepoznajo ustrezen način nizanja elementov – ornament (ritem)
(naloga 17.1);
− znajo poiskati skupne značilnosti izraza digitalne tehnologije, videa – zaporedje (naloga 20.1).
Učenci, ki so uspešno rešili naloge modrega območja, izkazujejo dobre strategije reševanja nalog, kajti posamezne
naloge preverjajo temeljne likovne pojme, vendar od učencev zahtevajo več ustreznih pravilnih odgovorov in ne
samo enega.
Nekatere naloge modrega območja niso rešene v skladu s pričakovanji, kar morda kaže na selektivno obravnavo
ciljev in likovnih pojmov v likovnih nalogah pri pouku.
Zgled: naloga 9
NAD MODRIM OBMOČJEM

V območje, kamor sodijo naloge, ki jih v 65-odstotni uspešnosti niso rešili niti učenci z najvišjimi dosežki, se ni
uvrstila nobena naloga.

DRUGI DEL PREIZKUSA ZNANJA
LIKOVNA NALOGA
K vrednotenju likovne naloge smo zaradi lažjega vrednotenja pristopili parcialno in vrednotili vsak element
posebej s šeststopenjsko ocenjevalno lestvico. Pri vsakem od elementov vrednotenja (likovni problem, likovna
tehnika in likovni motiv) je bilo mogoče doseči maksimalno število pet točk.
Zaradi večje objektivnosti sta posamezno likovno nalogo ovrednotila dva ocenjevalca. Vsak od ocenjevalcev je
ločeno ovrednotil posamezni element naloge. Končno število točk je bilo povprečje točk obeh ocenjevalcev.
V likovni nalogi s področja risanja smo preverjali kognitivne, psihomotorične in afektivne cilje. Pri likovnem
problemu smo vrednotili znanje o prostorskih ključih, pri likovni tehniki pa izkoriščenost tehničnih in izraznih
možnosti svinčnika. Pri motivu smo vrednotili zanimivo rešitev motiva (lončnice, različni predmeti, figure, notranji
ali zunanji prostor …), domišljijo, skladnost motiva z likovnim problemom in likovno tehniko.
Rešitev likovnega problema in motiva spada v rumeno območje. To pomeni, da večina učencev dobro pozna vsaj
enega od prostorskih ključev in ga uspešno predstavi, ob danem motivu, v likovni nalogi.
Rešitev likovne tehnike spada v rdeče območje, kar pomeni, da izvedbe likovnih tehnik niso v skladu s
pričakovanji, kar morda kaže na pomanjkanje časa za realizacijo likovne naloge ali tudi na selektivno obravnavo
likovnih tehnik v likovnih nalogah pri pouku.
Zgled: (likovna naloga)
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.9.1.3: Specifikacijska tabela, likovna umetnost, 9. razred
Število Vsebina
točk

Naloga

1.1

1

Obča znanja

1.2

1

Obča znanja

1.3

1

Obča znanja

2

2.1

1

Kiparstvo

3

3.1

1

Kiparstvo

4

4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

1
1
1
1
1
1
1
1

Grafika
Kiparstvo
Prostor
Risanje
Risanje
Risanje
Risanje
Slikanje

5.6

1

Slikanje

6

6.1

1

Prostor

7

7.1

1

Prostor

8

8.1

1

Prostor

9

9.1

1

Risanje

10

10.1
10.2

1
1

Grafika
Grafika

1

5
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Cilj – učenci

spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi, razvijajo občutek za gradnjo
iluzije prostora (prostorski ključi);
spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi, razvijajo občutek za gradnjo
iluzije prostora (perspektiva);
spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi, razvijajo občutek za gradnjo
iluzije prostora (modelacija);
spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v tridimenzionalnem prostoru, poznajo
posebnosti likovnih tehnik izražanja v prostoru (postopki, orodja in materiali za oblikovanje kipov
ter okolja) (montažni kip);
spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v tridimenzionalnem prostoru,
razumejo oblikovalne strategije v sodobni kiparski praksi (monumentalni kip);
spoznavajo in izvedejo različne grafične tehnike (exlibris);
razumejo oblikovalne strategije v sodobni kiparski praksi (gibljivi kip, mobil);
spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem v prostoru (kupola);
razvijajo občutek za gradnjo iluzije prostora (perspektiva: bežiščnice);
razvijajo občutek za gradnjo iluzije prostora (perspektiva: očišče);
razvijajo občutek za gradnjo iluzije prostora (perspektiva: horizont);
razvijajo občutek za gradnjo iluzije prostora (perspektiva: linearna);
razvijajo občutek za odnose med različnimi barvami (barvni kontrasti) (komplementarni
kontrast);
spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi /razvija občutek za odnose
med različnimi barvami/ (količinsko barvno nasprotje);
načrtujejo urbanistične spremembe v domačem kraju (urbanistični prostor /krajinska arhitektura
– urbanist);
razvijajo /…/ občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki za izražanje v
tridimenzionalnem prostoru, razvijajo občutek za stabilnost konstrukcije v prostoru (masivna
gradnja);
spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače in
svetovne kulturne dediščine (kulturna dediščina);
ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi
(perspektiva: žabja);
spoznavajo in izvedejo različne grafične tehnike (grafika);
spoznavajo in izvedejo različne grafične tehnike (visoki tisk).
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Standard
znanja

Taksonomska Območje
stopnja

IT

ID

S

III.

zeleno

0,79

0,31

S

III.

rumeno

0,68

0,27

S

III.

rumeno

0,76

0,12

S

I.

zeleno

0,86

0,23

S

I.

rdeče

0,38

0,25

S
S
S
S
S
S
S
S

I.
I.
I.
III.
II.
II.
III.
III.

modro
rumeno
rdeče
zeleno
zeleno
rdeče
rumeno
modro

0,54
0,68
0,40
0,63
0,69
0,59
0,84
0,52

0,41
0,27
0,30
0,49
0,47
0,49
0,36
0,50

S

III.

rumeno

0,36

0,45

S

I.

rumeno

0,73

0,34

S

I.

rumeno

0,59

0,36

M

II.

rdeče

0,86

0,26

S

II.

modro

0,93

0,20

S
S

I.
III.

zeleno
modro

0,56
0,29

0,48
0,35

Naloga

Število
točk Vsebina

Standard
znanja

Cilj – učenci

11.1

1

Slikanje

11.2
11.3

1
1

Slikanje
Slikanje

12

12.1

1

Slikanje

13

13.1

1

Obča znanja

14

14.1

1

Grafika

15
16

15.1
15.2
16.1

1
1
1

Grafika
Grafika
Kiparstvo

17

16.2
17.1

1
1

Kiparstvo
Obča znanja

spoznajo likovna dela nacionalne in mednarodne likovne kulturne dediščine, razvijajo občutek za
gradnjo iluzije prostora (barvne dimenzije: svetle barve);
razvijajo občutek za gradnjo iluzije prostora (tople barve);
razvijajo občutek za gradnjo iluzije prostora (barvne dimenzije: žive barve – barvnost,
nasičenost);
razvijajo občutek za odnose med različnimi barvami, barvni kontrasti, razvijajo občutek za
gradnjo iluzije prostora (tonsko slikanje);
razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi, razvijajo občutek za ravnovesje na ploskvi
(vrste kompozicij: trikotna);
spoznajo likovne pojme, povezane z grafiko, iz različnih materialov izdelajo matrico in jo ročno
odtisnejo (matrica);
spoznavajo različne grafične tehnike (lesorez);
spoznavajo in izvedejo različne grafične tehnike (linorez);
poznajo posebnosti likovnih tehnik izražanja v prostoru (postopki, orodja in materiali za
oblikovanje kipov ter okolja) (keramika);
spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v prostoru (votla plastika – volumen);
razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami (ornament: ritem);

18

18.1

1

Kiparstvo

19

19.1

1

Obča znanja

20

20.1
20.2
21.1
21.2
21.3

1
1
5
5
5

Obča znanja
Obča znanja
Risanje
Risanje
Risanje

11

21

Taksonomska
Območje
stopnja

IT

ID

S

II.

modro

0,75

0,33

S
S

II.
II.

zeleno
zeleno

0,68
0,63

0,27
0,31

S

III.

rdeče

0,60

0,18

M

II.

rumeno

0,22

0,40

S

I.

modro

0,78

0,38

S
S
M

II.
I.
I.

zeleno
modro
modro

0,50
0,55
0,75

0,25
0,19
0,15

S
M

III.
II.

zeleno
modro

0,58
0,72

0,28
0,23

razumejo oblikovalne strategije v sodobni kiparski praksi (instalacija);

S

II.

rdeče

0,47

0,23

pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo /…/ digitalne tehnologije, izdelajo fotomontažo oz.
animirani film (animacija);
posnamejo kratek video (animirani film: zaporedje);
pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo /…/ digitalne tehnologije, posnamejo kratek video (kader);
razvijajo občutek za gradnjo iluzije prostora;
pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo tradicionalna orodja in materiale;
razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni likovni izraz.

M

III.

rumeno

0,84

0,26

M
M
S
M
S

II.
II.
III.
III.
III.

modro
rumeno
rumeno
rdeče
rumeno

0,56
0,48
0,66
0,62
0,66

0,17
0,20
0,69
0,67
0,67

LEGENDA:
Naloga: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja, Navodilih za vrednotenje in programu za e-vrednotenje;
Število točk: zapisano maksimalno število točk vprašanja/dela naloge/naloge;
Vsebina/Cilj – učenci: zapisana vsebina/cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu;
Standard znanja: zapisan standard znanja, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; M – minimalni, S –standardi; povzeto po Učnem načrtu;
Taksonomske stopnje (po Bloomu): zapisana taksonomska stopnja vprašanja/dela naloge/naloge; I. – znanje in prepoznavanje, II. – razumevanje in uporaba, III. – analiza in sinteza ter vrednotenje;
Območje: zapisno območje, v katerega se je uvrstilo vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Opisih dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ iz likovne umetnosti
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Analiza dosežkov po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Preizkus znanja pri likovni vzgoji vsebuje besedilne naloge in nalogo za izdelavo likovnega izdelka.
Besedilne naloge pokrivajo šest vsebinskih sklopov, in sicer: risanja, slikanja, grafike, kiparstva, oblikovanja prostora
in občega znanja.
V prvem vsebinskem sklopu so naloge v preizkusu znanja preverjale vsebine likovnega področja risanja.
S 5. nalogo smo preverjali poznavanje pravilnosti postopka pri risanju linearne perspektive. Pri prvem delu 5.
naloge (5.1 in 5.2) so bili učenci manj uspešni, kot je PK pričakovala, čeravno sta bila indeksa težavnosti relativno
visoka (IT = 0,63; IT = 0,69), saj bi morala biti gradnja likovnega dela z uporabo prostorskih ključev in perspektive
del stalne likovnopedaoške prakse. Naloga s slikovnim odgovorom (5.1) je od učencev zahtevala, da na
pripravljeni skici vrišejo vsaj 6 bežiščnic, ki se stekajo v očišče, in njihovo označitev (5.2). Zanimivo je, da so učenci
pri naslednjem delu te naloge (5.3) dosegli še slabši rezultat in je ta del izpadel še težji (IT = 0,59), čeprav bi v
pripravljeno skico morali vrisati horizont. Horizont in bežiščnice so osnova pri konstruiranju in razumevanju
linearne perspektive. Predvsem horizont in očišče sta izhodišče za razumevanje smeri bežiščnic, zato je bila PK
toliko bolj presenečana nad slabšim rezultatom. Naslednji del te iste naloge (5.4) pa učencem ni predstavljal
posebnih težav (IT = 0,84), saj je slikovni odgovor od njih zahteval, da v pripravljeni skici dopolnijo tla po pravilih
linearne perspektive. Logično povezavo že vrisanih polj je večina učencev prepoznala in tudi uspešno rešila. Na
dobre dosežke verjetno vpliva tudi upoštevanje različnih rešitev tega dela naloge. Precej lahka za reševanje (IT =
0,93) se je pokazala tudi zadnja, 9. naloga s področja risanja, pri kateri so učenci v nalogi alternativnega tipa ob
zgledu iz okolja (fotografija) morali prepoznati likovni pojem, povezan z oblikovanjem na ploskvi (žabja
perspektiva). Tudi zaradi te naloge so bile naloge s področja risanja učencem v povprečju nekoliko lažje (IT = 0,74)
glede na težavnost celotnega preizkusa (IT = 0,63).
V drugem vsebinskem sklopu so naloge v preizkusu znanja preverjale vsebine likovnega področja slikanja V tem
vsebinskem sklopu so učenci najbolje rešili prvi del 11. naloge (11.1), kjer so morali pri nalogi alternativnega tipa,
na podlagi barvne reprodukcije umetniškega dela, razlikovati barvna nasprotja in ugotoviti, katere barve na
reprodukciji delujejo blizu. Ta, prvi del naloge, kjer so morali prepoznati svetle barve, je bil tudi najlažji (IT = 0,75).
Nekoliko slabše so učenci reševali drugi del te naloge (11.2 in 11.3), kjer so morali prepoznati tople in žive barve,
čeprav sta ta dva dela preverjala enake standarde znanja. Podobno težavnost (IT = 0,60) je imela tudi naloga 12.1,
s katero smo preverjali iste standarde znanja kot pri prejšnji nalogi, le da je bil pri tej poudarek na razvijanju
občutka za gradnjo iluzije prostora in prikaz plastičnosti, zaobljenosti telesa na umetniškem delu. Precej bolj šibko
znanje s področja slikanja pa su učenci pokazali pri peti nalogi (5.5 in 5.6), ki je ob slikarskih pokrivala tudi cilje s
področja risanja (5.1, 5.2, 5.3, 5.4). Naloga je zahtevala slikovni odgovor in je preverjala poznavanje in razlikovanje
barvnih nasprotij (barvni kontrasti). Precej težav (IT = 0,52) je učencem povzročala realizacija komplementarnega
kontrasta, kjer bi morali del slikovnega polja pobarvati z izbranima barvama, ki tvorita komplementarni par. Še
slabše so učenci reševali zadnji del te naloge (5.6), kjer je bilo potrebno znanje poznavanja količinskega barvnega
nasprotja. Ta del naloge je bil med vsemi nalogami s področja slikanja za učence najtežji (IT = 0,36), saj ga je
pravilno rešila le dobra tretjina vseh učencev. PK je pričakovala uspešnejše reševanje slednje naloge, saj je
poznavanje in praktična realizacija slikanja z upoštevanjem določenega barvnega nasprotja osnova vsake likovne
naloge s področja slikarstva na predmetni stopnji osnovne šole. Nasploh so bile učencem naloge s področja
slikarstva v povprečju nekoliko težje (IT = 0,59) glede na težavnost celotnega preizkusa (IT = 0,63).
V tretjem vsebinskem sklopu so naloge v preizkusu znanja preverjale vsebine likovnega področja grafike. Prva
naloga (4.) s področja grafike (4.1) je bila del kompleksne naloge s povezovanjem, kjer so morali učenci poiskati
ustrezne pojme in jih povezati s pravilnim likovnim področjem. S področja grafike je bil pravilen iskani pojem
exlibris. Le-tega pa, kljub temu da bi to moral biti vsakdanjik v pogovorih o mali grafiki pri pouku likovne
umetnosti, ni prepoznala skoraj polovica učencev, kar je razvidno tudi iz indeksa težavnosti (0,54). Glede na dokaj
enostavno nalogo je PK pričakovala boljši rezultat. Naslednja, 10. naloga s področja grafike je v prvem delu (10.1)
od učencev zahtevala zapis kratkega odgovora, pri čemer so morali na fotografiji prepoznati likovno področje, za
katerega je značilno odtiskovanje. Glede na enostavno nalogo je PK pričakovala več pravilnih odgovorov, tako pa
je bil IT za to nalogo dokaj nizek (0,56). V drugem delu te naloge (10.2), ki je bila zaprtega tipa (naloga
obkroževanja), bi učenci na podlagi fotografije morali prepoznati vrsto tiska (visoki tisk). Linorez, ki je ob
kartonskem tisku najbolj izvajana grafična tehnika visokega tiska, po celotni vertikali osnovnošolskega
izobraževanja pri mnogih učencih ni bil prepoznan (IT = 0,29). Glede na to, da niti tretjina vseh devetošolcev
naloge ni rešila, je rezultat zaskrbljujoč, saj potrjuje domnevo, da je grafika, verjetno zaradi majhnega števila ur
likovne umetnosti, vedno bolj potisnjena na stran, kljub enakovredni zastopanosti v učnem načrtu. To je z vidika
celovitosti likovnega razvoja osnovnošolcev vsekakor slabo. Dober rezultat (IT = 0,78) pri nalogi 14.1 ne preseneča,
saj pojem matrica, s katerim poimenujemo ploščo, s katere odtiskujemo grafiko, spoznajo učenci že v prvem

390

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole in je stalnica učnega načrta likovne umetnosti. Slabši od
pričakovanj PK so bili tudi odgovori pri 15. nalogi (15.1 in 15.2). Glede na vsebino, kjer je šlo za prepoznavanje
grafičnih tehnik visokega tiska (linorez, lesorez), učenci niso dosegli želenih dosežkov, čeprav so naloge preverjale
likovne pojme, ki jih delno spoznavajo že zgodnejšem obdobju šolanja. Predvsem linorez (15.1; IT = 0,50) je
grafična tehnika, ki jo učenci v letih šolanja pravilom izvedejo večkrat. Podobno slabo so prepoznali tudi tehniko
lesoreza (IT = 0,55). Kljub eni lahki nalogi s področja grafike (14.1) je bil učencem ta sklop nalog v povprečju težji
(IT = 0,54) glede na težavnost celotnega preizkusa (IT = 0,63).
V četrtem vsebinskem sklopu so naloge v preizkusu znanja preverjale vsebine likovnega področja kiparstva. S
tega področja je bilo v preizkusu šest nalog. Prvi dve nalogi (2.1 in 3.1), ki sta bili nalogi zaprtega tipa z
obkroževanjem odgovorov, so učenci reševali s pomočjo slike na barvni prilogi. Nalogi sta od učencev zahtevali
prepoznavo pojmov, povezanih z različnimi načini izražanja v tridimenzionalnem prostoru. Da gre v prvem
primeru (2.1) za montažni kip, je prepoznala velika večina učencev. Povsem drugače pa je bilo v drugem primeru
(3.1), kjer sta le slabi dve petini učencev prepoznali, da gre za monumentalni kip, in se je tako naloga pokazala kot
precej zahtevna (IT = 0,38). Takšne razlike v odgovorih PK ni pričakovala, saj gre za podobni nalogi I. taksonomske
stopnje. Razliko lahko verjetno pojasnimo s tem, da učenci pri pouku LUM v času osnovnošolskega izobraževanja
izdelajo montažni kip in ta termin poznajo. Seveda monumentalnih kipov v likovnopedagoški praksi učenci ne
oblikujejo, vseeno pa je v sklopu likovnih nalog s področja kiparstva potrebno osvetliti tudi teoretična izhodišča
tako v uvodni kot sklepni fazi pouka. Pri vizualizaciji likovne naloge bi učenci ob umetniških delih morali
spoznavati tudi strokovno terminologijo oz. pojme, povezane s kiparstvom. Naslednja naloga tega področja (4.2)
je bila del kompleksnejše naloge, kjer so morali učenci iz seznama pojmov poiskati ustrezni pojem in ga povezati s
pravilnim likovnim področjem. K področju kiparstva je bil pravilen iskani pojem gibljivi kip, mobil. Tega je več kot
dve tretjini učencev tudi pravilno obkrožilo. Naslednji dve nalogi (16.1 in 16.2) sta bili nalogi zaprtega tipa z
obkroževanjem odgovorov. Učenci so ju reševali s pomočjo slike na barvni prilogi. Nalogi sta od učencev
zahtevali, da prepoznajo posebnosti likovnih tehnik izražanja v prostoru (16.1) in pojme, povezane z različnimi
načini izražanja v prostoru (16.2). V prvem primeru (16.1) je pravilen odgovor keramika prepoznalo tri četrtine
učencev (IT = 0,75). Nekoliko težji (IT = 0,58) je izpadel drugi del naloge, kjer je le dobra polovica učencev obkrožila
pravilen pojem (votla plastika – volumen). Da je poznavanje sodobnejših likovnih praks v naših šolah še precej
šibko, je pokazala zadnja naloga tega vsebinskega sklopa (18.1). Naloga je preverjala razumevanje oblikovalnih
strategij v sodobni kiparski praksi. Med ponujenimi odgovori je fotografijo z ustreznim pojmom (instalacija)
povezala manj kot polovica učencev (IT = 0,47). Kot zanimivost zapišimo, da je povprečna težavnost nalog tega
vsebinskega sklopa (IT = 0,62) skoraj identična težavnosti celotnega preizkusa (IT = 0,63).
V petem vsebinskem sklopu so naloge v preizkusu znanja preverjale vsebine likovnega področja oblikovanja
prostora (arhitekture). Prva naloga s tega področja (4.3) je bila del kompleksnejše naloge, kjer so morali učenci
poiskati pravilni pojem in ga povezati z ustreznim likovnim področjem. S področja oblikovanja prostora je bil
pravilen iskani pojem kupola. Le-tega tri petine učencev, kljub temu da je ta termin precej vsakdanji, ni
prepoznalo. Vsebinam s področja oblikovanja prostora se v naši likovnopedagoški praksi namenja manj
pozornosti, kar je posledica slabšega strokovnega znanja učiteljev in deficitarnega števila pedagoških ur pouka
likovne umetnosti v tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju. Precej uspešnejši so bili učenci pri reševanju naloge
zaprtega tipa (6.1), kjer so morali prepoznati načrtovalca urbanističnih sprememb, ki oblikuje krajinsko arhitekturo.
Pojem urbanist je pravilno obkrožilo skoraj tri četrtine učencev. Pri nalogi zaprtega tipa (7.1) so morali učenci z
obkroževanjem in s pomočjo barvne reprodukcije prepoznati in označiti vrsto gradnje. Kljub nazornosti
reprodukcije je obzidje nad Piranom kot masivno gradnjo prepoznala le dobra polovica vseh učencev (IT = 0,59).
Precej lahka (IT = 0,86) pa se je pokazala zadnja naloga (8.1) tega vsebinskega sklopa. Pri prepoznavanju istega
objekta (kot pri prejšnji nalogi) kot dela domače kulturne dediščine je bila uspešna velika večina učencev.
Podobno kot v prejšnjem vsebinskem sklopu so bile naloge, ki so v preizkusu znanja preverjale vsebine iz
oblikovanja prostora, v povprečju, z vidika težavnosti, dokaj podobne (IT = 0,65) glede na težavnost celotnega
preizkusa (IT = 0,63).
V šestem vsebinskem sklopu so naloge v preizkusu znanja preverjale obče likovno znanje. Prva naloga iz tega
vsebinskega sklopa (1.1, 1.2 in 1.3) je bila naloga z zapisom kratkega odgovora, kjer so učenci s pomočjo treh risb
morali prepoznati ustrezen prostorski ključ. Čeprav je šlo za zahtevnejše naloge, so bili nazorni primeri učencem v
pomoč in so nalogo rešili dokaj uspešno. Največ jih je prepoznalo prostorski ključ delnega prekrivanja (1.1; IT =
0,79), nekoliko manj uspešni so bili pri prepoznavanju risarske modelacije (1.3; IT = 0,76), še več težav pa jim je
povzročalo prepoznavanje linearne perspektive (1.2; IT = 0,68). Naslednja naloga tega sklopa (13.1) je od učencev
zahtevala, da v likovnem delu (barvna reprodukcija v slikovni prilogi) utemeljijo kompozicijsko rešitev. Naloga z
zapisom kratkega odgovora je učencem delala precej težav in se je pokazala kot precej težka (IT = 0,22), kar
pomeni, da je odgovor poznala le dobra petina devetošolcev. Enega od pravilnih pričakovanih odgovorov
(trikotna, piramidalna, simetrična kompozicija) je zapisalo le malo učencev. Kar 29 % učencev na vprašanje niti ni
poskušalo odgovoriti. Glede na zelo nazorno reprodukcijo umetniškega dela je to rezultat, ki preseneča PK. Kaže,
da se teoretičnim izhodiščem pri načrtovanju gradnje likovnega dela in pri vrednotenju umetniških del daje
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premalo poudarka vrstam kompozicije. Naslednji nalogi zaprtega tipa tega sklopa sta 17.1 in 19.1, ki sta zahtevali
odgovor z obkroževanjem. Izkazali sta se za lahki. Zahtevana pojma (ritem in animacija) je prepoznal velik odstotek
učencev. Tudi zadnja naloga tega sklopa (20.1 in 20.2) je bila zaprtega tipa z obkroževanjem dveh pravilnih
odgovorov. Čeprav je naloga vsebinsko pokrivala podobne cilje kot prejšnji, je bilo prepoznavanje skupnih
pojmov pri izdelavi stripa, risanke in filma za učence težavno. Prvi pojem (zaporedje) je prepoznalo nekaj več kot
polovica vseh učencev (IT = 0,56). Pri reševanju drugega dela te naloga (20.2) so bili učenci še manj uspešni, saj je
iskani pojem (kader) obkrožila le slaba polovica vseh učencev (IT = 0,48). Kaže, da sodobna informacijska
komunikacijska tehnologija pri pouku likovne umetnosti v naših šolah v večini primerov še ni našla pot za
praktično uporabo pri izvajanju likovnih nalog. Prosto dostopni računalniški progami omogočajo izdelavo
animiranih filmov, za kar pa se mnogi učitelji ne odločajo. Vzroka sta lahko dva: nepoznavanje programov in
premalo ur pouka likovne umetnosti za digitalna eksperimentiranja. Naloge, ki so v preizkusu znanja preverjale
obče likovno znanje, so v povprečju z vidika težavnosti skoraj identična (IT = 0,63) s težavnostjo celotnega
preizkusa (IT = 0,63).
Likovna naloga (21) predstavlja praktični del preizkusa. Večina ciljev likovne vzgoje se realizira preko praktičnega
likovno-ustvarjalnega dela z ozaveščanjem likovnih pojmov, z jasno postavljenimi likovnimi problemi, ustrezno
uporabo likovne tehnike in izvirno realiziranim motivom. Pri likovni nalogi so si učenci morali zamisliti prodajalko,
ki v cvetličarni ponuja cvetlice in raznovrstne rastline. Motiv naj bi s svinčnikom upodobili tako, da bi pri
prikazovanju globine prostora uporabil znanje o prostorskih ključih. Prvi del naloge (21.1) je bil koncipiran tako, da
je od učencev pričakoval prikaz prostora z uporabo različnih prostorskih ključev (delno prekrivanje, zmanjševanje
podob, modelacija ali senčenje). V tem delu je naloga spremljala razvitost občutka za gradnjo iluzije prostora.
Drugi del naloge (21.2) je bil bolj usmerjen v uporabo likovnih orodij in materialov ter pri učencih preverjal, kako
pri likovnem izražanju samostojno uporabljajo likovno tehniko in kako so izkoriščene tehnične in izrazne možnosti
svinčnika. Tretji del naloge (21.3) pa je spremljal razvitost izraznih zmožnosti učencev pri oblikovanju na ploskvi in
njihov individualni likovni izraz, ki se kaže v zanimivi rešitvi motiva (lončnice, različni predmeti, figure, notranji ali
zunanji prostor …). Rezultati praktičnega dela preizkusa kažejo, da je bilo pri izvedbi likovne naloge uspešnih več
kot 60 % vseh učencev. Tudi znotraj posameznih elementov likovne naloge (21.1, 21.2 in 21.3) glede indeksa
težavnosti ni večjih odstopanj. Tako sta se prvi in tretji del naloge pokazala enako težka (IT = 0,66), nekoliko težji pa
je bi drugi del naloge (IT = 0,62). Ugotovimo lahko, da so bili učenci enakovredno uspešni pri reševanju likovnega
problema, pri izvedbi likovne tehnike in pri izvirni uskladitvi teh dveh elementov z likovnim motivom. Z vidika
težavnosti (IT = 0,64) so učenci likovno nalogo v povprečju reševali bolje, kot je bila povprečna težavnost
celotnega preizkusa (IT = 0,63).
Analiza dosežkov po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Dosežki učencev so pri besedilnih nalogah pričakovani glede na taksonomske stopnje. Naloge I. taksonomske
stopnje je uspešno rešilo 62 % učencev in III. taksonomske stopnje 64 %. Učenci so uspešneje reševali naloge, pri
katerih so morali prepoznati in obkrožiti pravilno rešitev, kot naloge, kjer so s kratkim odgovorom izkazovali
razumevanje in uporabo likovnih pojmov. Presenetljivo uspešni so bili tudi pri reševanju nalog, pri katerih so
morali uporabiti miselne procese III. taksonomske stopnje, kot so samostojno reševanje novih likovnih problemov,
samostojna interpretacija in vrednotenje umetniških del.
V besedilnem delu preizkusa je bilo 11 vprašanj I. taksonomske stopnje, kar pomeni 31,4 % pisnega dela
preizkusa. Naloge so bile razvrščene v tri vsebinske sklope, in sicer: kiparstvo, grafika in prostorsko oblikovanje.
Učenci so naloge uspešno reševali, čeprav nekoliko pod pričakovanji PK, saj sta bili dve nalogi I. taksonomske
stopnje, ki jih je rešila precej manj kot polovica učencev (3.1 in 4.3). Ti nalogi sta, prva s področja kiparstva, druga s
področja prostorskega oblikovanja, zahtevali prepoznavanje pojmov z omenjenih področij. Pojma monumentalni
kip in kupola sta del splošne izobrazbe in vsebine učnega načrta, kar pa učenci v večjem delu niso prepoznali.
Vzrok za slabši rezultat pri teh dveh nalogah je lahko v tem, da teh pojmov pri likovni umetnosti skozi praktične
likovne naloge ni mogoče realizirati in ostajajo le na teoretični ravni prepoznavanja. Razen naloge s področja
kiparstva, ki je bila precej lahka (2.1), so učenci najbolje rešili nalogi s področja grafike (14.1) in kiparstva (16.1) ter
nalogo s področja prostorskega oblikovanja (6.1).
V besedilnem delu preizkusa je bilo 13 vprašanj II. taksonomske stopnje, kar pomeni 37,2 % celotnega preizkusa.
Naloge so bila razvrščena v vse vsebinske sklope. Največ vprašanj je bilo s področja občega znanja (4), sledita
področji risanja in slikanja (3); z ostali treh področij pa je bila zastopana po ena naloga. Pri vprašanjih II.
taksonomske stopnje so učenci najslabše odgovarjali na nalogo 13.1, ki jo je pravilno rešilo le 22 % učencev, precej
učencev pa na vprašanje sploh ni odgovarjalo. Naloge II. taksonomske stopnje, ki jih je rešila manj kot polovica
učencev, sta bili še: naloga 18.1 (47 %) in naloga 20.2 (48 %). V prvem primeru je šlo za uvrščanje prepoznane
kompozicije na barvni prilogi, v drugih dveh primerih pa za razumevanje pojmov, povezanih s sodobnejšimi
umetniškimi praksami. 50 % učencev ali več je pravilno odgovorilo kar na 10 vprašanj (5.2, 5.3, 8.1, 9.1, 11.1, 11.2,
11.3, 15.1, 17.2 in 20.1) II. taksonomske stopnje. Med temi nalogami so učenci najboljše rešili nalogo s področja
risanja (9.1)
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V pisnem delu preizkusa je bilo 11 vprašanj III. taksonomske stopnje, kar pomeni 31,4 % celotnega preizkusa.
Naloge III. taksonomske stopnje so pokrivale naslednje vsebinske sklope: obče znanje (4 vprašanja), risanje (3
vprašanja), slikanje (2 vprašanji) ter kiparstvo in grafika po 1 vprašanje. Med vprašanji III. taksonomske stopnje, na
katere je pravilno odgovorila več kot polovica učencev, teh je 9, so vprašanja: 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.4, 5.5, 12.1, 16.1 in
19.1. Prva tri vprašanja, na katera so učenci pravilo odgovarjali, so bila s področja občega znanja in so imela
povprečno težavnost (IT = 74,33). Pri nalogi 5 sta bili dve vprašanji s področja risanja in eno s področja slikanja.
Ostala tri vprašanja, na katera so učenci pravilno odgovarjali, so bila s področij slikanja, kiparstva in občega znanja,
njihova povprečna težavnost pa je bila z IT 67,33). Najslabše pa so učenci odgovarjali na vprašanje 10.2, kjer so
med ponujenimi odgovori izbrali napačnega v kar 71 %. Glede na iskani odgovor – visoki tisk – je to rezultat, ki je
PK presenetil. Podobno slabo so učenci reševali del pete5. naloge, kjer je na vprašanje 5.6 pravilno odgovorilo le
36 % učencev. Upoštevanje količinskega kontrasta pri nalogi z dorisovanjem, kot kažejo rezultati, učenci niso
izpeljali glede na pričakovanja PK. Večina jih ni znala samostojno rešiti likovnega problema količinskega barvnega
nasprotja in ga samostojno interpretirati na skici.
Likovno nalogo so predstavljala tri vprašanja, ki so zahtevala slikovni odgovor III. taksonomske stopnje. Likovna
naloga predstavlja 30 % celotnega preizkusa. Vsi trije deli likovne naloge so bili s področja risanja. Pri prvem in
tretjem delu likovne naloge so bili učenci enako uspešni, nekoliko več težav jim je povzročalo obvladovanje
likovne tehnike, kar pomeni, da so slabše izkoristili izrazne možnosti risala, svinčnika. Likovno nalogo, ki je
zahtevala odgovor III. taksonomske stopnje, je uspešno rešilo 65 % učencev.
Primerjava povprečnih indeksov težavnosti I., II. in III. taksonomske stopnje kaže na to, da so dosežki pri pravilnih
odgovorih na vprašanja vseh taksonomskih stopenj skoraj identični. Povprečna težavnost vprašanj I. taksonomske
stopnje je IT 0,62; II. taksonomske stopnje je IT 0,62 in III. taksonomske stopnje, skupaj z likovno nalogo je IT 0,64. V
PK smo pričakovali nekoliko boljše odgovore na vprašanja I. taksonomske stopnje in več težav pri nalogah III.
taksonomske stopnje. Iz rezultatov lahko povzamemo, da je raven miselnih procesov prepoznavanja in znanja
likovnih pojmov prenizka, saj so ti osnovni miselni procesi temeljna podlaga za miselne procese višjih kognitivnih
ravni.
Analiza dosežkov učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Standardi znanja izhajajo iz splošnih in operativnih ciljev predmeta likovna vzgoja. Vse naloge v preizkusu so
preverjale temeljne in minimalne standarde znanja. Minimalni standardi, ki smo jih v nalogah preverjali, so sledeči:
učenec razlikuje in v likovnih delih uporabi različne kompozicijske rešitve; pojasni pomen kulturne dediščine za
slovenski in svetovni prostor; pri likovnem izražanju samostojno uporablja likovne tehnike. V preizkusu so naloge
preverjale tudi te standarde: učenec v likovnih izdelkih gradi prostor z uporabo prostorskih ključev in perspektive;
razlikuje barvna nasprotja (barvne kontraste) in to znanje uporabi pri slikarskih likovnih nalogah; v skladu z likovno
nalogo izvede in pojasni proces nastanka grafičnega lista; ob izvajanju likovnih nalog oblikovanja v prostoru
pojasni s tem povezane likovne pojme (UN, 2011, str. 20). Pri sestavi likovne naloge je PK upoštevala tudi
priporočilo, da učenci glede na zahteve v učnem načrtu in skladno s svojimi zmožnostmi v svojih izdelkih likovno
izrazijo razumevanje likovnih vprašanj, ki jih učitelj načrtuje na podlagi pojmov, predvidenih v učnem načrtu.
Komisija je pri sestavi nalog upoštevala standarde, kot so zapisani v učnem načrtu, tako da so vse naloge
besedilnega dela preverjale standarde in minimalne standarde. Prav tako smo minimalne in standarde znanja
preverjali pri likovnem izdelku.
Analiza dosežkov po tipu nalog glede na indeks težavnosti
Preizkus so sestavljali štirje tipi nalog, in sicer zaprti tip nalog z obkroževanjem, zaprti tip nalog s povezovanjem,
zaprti tip nalog z zapisom kratkega odgovora in odprti tip nalog s slikovnim odgovorom. V besedilnem delu
preizkusa znanja so prevladovale naloge obkroževanja. Teh nalog je bilo v preizkusu 21. Preizkus je vseboval še 6
nalog zaprtega tipa s povezovanjem, 2 nalogi kratkih odgovorov, kjer je bil potreben zapis besede ali besedne
zveze, in 6 nalog odprtega tipa – naloge s slikovnim odgovorom. Drugi del preizkusa je bila likovna naloga, ki so jo
učenci reševali s slikovnim odgovorom.
V skladu s pričakovanji so učenci najbolje reševali naloge obkroževanja, katerih povprečni IT nalog je bil 0,64. Pri
nalogah obkroževanja so učenci v povprečju dosegli največ točk pri nalogi 9.1 s področja risanja (IT = 0,93), sledita
naloga s področja kiparstva (naloga 2.1; IT = 0,86) in naloga s področja oblikovanja prostora (naloga 8.1; IT = 0,86).
Velika večina učencev (84 %) je pravilno rešila tudi nalogo s področja občega znanja (19.1). Nekako tri četrtine
učencev je pravilno odgovorilo tudi na vprašanja v sledečih nalogah: s področja oblikovanja prostora (naloga 6.1;
IT = 0,73); s področja slikanja (naloga 11.1; IT = 0,75); s področja grafike (naloga 14.1; IT = 0,78); s področja kiparstva
(naloga 16.1; IT = 0,75) in s področja občega znanja (naloga 17.2; IT = 0,72). Z vidika uspešnosti si sledijo naslednje
naloge obkroževanja, ki jih je rešila več kot polovica učencev. Učenci so bili nekako podobno uspešni pri reševanju
nalog obkroževanja s področja slikanja: naloga 11.2 (IT = 0,68); naloga 11.3 (IT = 0,63) in naloga 12.1 (IT = 0,60).
Sledijo naloga s področja oblikovanja prostora (naloga 7.1; IT = 0,59), naloga s področja kiparstva (naloga 16.2; IT =
0,58), naloga s področja občega znanja (naloga 17.2; IT = 0,56) in dve nalogi s področja grafike: naloga 15.2 (IT =
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0,55) in naloga 15.1 (IT = 0,50). Tri naloge obkroževanja je v povprečju rešila manj kot polovica učencev. To so
naloga 20.2 s področja občega znanja (IT = 0,48) in naloga 18.1 s področja kiparstva (IT = 0,47). Naloga, ki so jo
učenci med nalogami obkroževanja najslabše rešili, je bila naloga 10.2 (IT = 0,29). Le slaba tretjina je pri tej nalogi,
ki so jo reševali s pomočjo fotografije, obkrožila pravilni odgovor. V besedilnem delu preizkusa so bile naloge
zaprtega tipa razporejene v vseh vsebinskih sklopih (slikanje, grafika, kiparstvo, oblikovanje prostora in obča
znanja) razen pri risanju.
Enako dobro kot prejšnji tip nalog, so učenci reševali tudi naloge povezovanja, ki so pokrivala področja občega
znanja, grafike, kiparstva in oblikovanja prostora. Tudi tukaj je bil povprečni IT vseh nalog 0,64. Najuspešnejši pri
tem tipu nalog so bili učenci pri 1. nalogi z vsebinami občega znanja. Prvi del te naloge (1.1) je rešilo 79 %
učencev, tretji del (1.3) 76 % in srednji del (1.2) 68 % učencev. Podobno uspešno so rešili nalogo s področja
kiparstva (4.2), kjer je gibljivi kip, mobil s kiparstvom pravilno povezalo 68 % učencev. Nekoliko manj uspešni so
bili učenci pri prvem delu te naloge (4.1), saj je pojem exlibris z grafiko povezala le dobra polovica (54 %) učencev.
Največ težav so imeli učenci pri nalogi s področja prostorskega oblikovanja, kjer je pojem kupola s prostorskim
oblikovanjem pravilno povezalo le 40 % učencev.
V besedilnem delu preizkusa sta bili tudi dve nalogi kratkih odgovorov, in to naloga 10.1 z vsebinskega področja
grafika in naloga 13.1, ki je preverjala obče znanje. Pri tem tipu nalog so učenci dosegli najslabši rezultat, kar se je
odražalo tudi v precej nizkem IT (0,39) glede na ostale tipe nalog. Največ težav je učencem predstavljala naloga III.
taksonomske ravni (13.1) s področja občega znanja, kjer so učenci morali analizirati likovno delo na reprodukciji
(barvna priloga) in zapisati, katero kompozicijo likovnega dela je uporabil umetnik. To nalogo s kratkim
odgovorom je pravilno rešila le dobra petina učencev (IT = 0,22).
Vsebinski sklop risanje je predstavljala 5. naloga (naloge 5.1, 5.2, 5.3 in 5.4) s slikovnim odgovorom, pri kateri so
morali učenci dorisati notranji prostor po pravilih linearne perspektive. Narisati bi morali bežiščnice, očišče in ga
označiti, horizont in na tleh notranjega prostora dorisati talne ploščice. Povprečen IT tega dela naloge je bil na
ravni težavnosti celotnega preizkusa (IT = 0,61) predvsem zaradi drugega dela naloge (5.2), ki ga je pravilno rešila
le dobra tretjina učencev. Slikovni odgovor je predvideval tudi drugi del 5. naloge (nalogi 5.5. in 5.6) s področja
slikanja, katerega so učenci reševali še slabše. Pri tej nalogi s področja slikanja so učenci uspešneje reševali
predvsem prvi del (uporaba komplementarnega kontrasta), kjer je pravilno odgovorilo 52 % učencev. Veliko slabše
pa so samostojno reševali likovni problem količinskega barvnega nasprotja. Pri tem delu naloge je bila uspešna le
dobra tretjina (36 %) učencev. Povprečen IT pri nalogah s slikovnim odgovorom je bil v besedilnem delu preizkusa
nekoliko nižji (60,5) od težavnosti celotnega preizkusa.
Naloge s slikovnim odgovorom je predstavljala tudi likovna naloga, torej naloge 21.1, 21.2 in 21.3. Vsi trije slikovni
odgovori so bili s področja risanja. Učenci so enako uspešni pri prvem in tretjem delu likovne naloge (21.1; IT =
0,66 in 21.3; IT = 0,66), nekoliko težji je bil drugi del naloge (21.2; IT = 0,62), saj so pri risanju slabše izkoristili izrazne
možnosti risala, svinčnika. Likovno nalogo s slikovnim odgovorom je pravilno rešilo 65 % učencev. Klub temu da
so učenci dokaj dobro reševali naloge s slikovnim odgovorom znotraj likovne naloge, je IT vseh nalog s slikovnim
odgovorom tako v besedilnem delu kot pri likovni nalogi še vedno višji (IT = 60,5) od povprečja celotnega
preizkusa.
Sklepne ugotovitve
Glede na prikazane dosežke in ob pregledu uspešnosti reševanja nalog v preizkusu znanja, PK za likovno
vzgojo ugotavlja, da so bile naloge in preizkus ustrezno sestavljeni. Pri interpretaciji dosežkov se zavedamo
omejitev, ki jih ima preizkus, s katerim v glavnem preverjamo kognitivne cilje, nekoliko manj pa afektivne in
psihomotorične. Glede na zapisano dejstvo je PK z dosežki učencev na NPZ zadovoljna.
Dosežki kažejo, da je praktično znanje učencev s področja likovne vzgoje, torej tisto znanje, ki so ga izkazali
prek lastnega likovnoustvarjalnega dela, razmeroma dobro. Ta del preizkusa, pri katerem so bile vse tri
naloge uvrščene v III. taksonomsko stopnjo, je uspešno rešilo 65 % učencev, kar je največ tako z vidika
taksonomskih stopenj kot z vidika tipov nalog. Praktični del preizkusa je tudi edini, ki hkrati preverja
kognitivne, afektivne in psihomotorične cilje. Prav tako je likovna naloga nekako najbližje temeljnim ciljem
predmeta likovna umetnost v osnovni šoli.
Nekoliko slabše pa so učenci odgovarjali pri besedilnem delu preizkusa. Pokazalo se je, da so imeli največje
težave pri nalogah kratkih odgovorov in pri odgovorih na vprašanja I. in II. taksonomske stopnje. Zapis
ustreznega pojma, ki bi ga morali prepoznati ali utemeljiti s pomočjo fotografije (grafika, trikotna
kompozicija), jim je delal velike težave. Ugotavljamo, da učenci uspešneje rešujejo naloge, kjer imajo možne
odgovore zapisane, kot naloge, kjer morajo sami poznati in zapisati ustrezen odgovor.
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Nekoliko boljše rezultate so učenci dosegli pri nalogah obkroževanja in nalogah povezovanja, vendar so bili
tudi pri teh nekateri odgovori nenatančni in nepopolni. V nekaterih primerih, pri nalogah obkroževanja,
učenci niso pravilno odgovorili na najbolj preprosta vprašanja (monumentalni kip), ki bi morala biti del
znanja vsakega učenca, ki zapušča osnovno šolo. Nepričakovano slabo so učenci odgovarjali tudi pri nalogah,
ki so pokrivala vsebine občega znanja iz sodobnejših likovnih praks (instalacija, kader). Ostali odgovori pri
nalogah obkroževanja, ki so zajemali vse tri taksonomske stopnje, so bili večinoma pravilno zapisani in
naloge so bile rešene skladno s pričakovanji PK.
Podobno zadovoljivo so učenci reševali tudi naloge povezovanja, ki so zajemale odgovore I. in III.
taksonomske stopnje. Nekoliko manj uspešno so učenci rešili nalogo, kjer so morali povezati likovno
področje grafike s pojmom exlibris. Pri reševanju likovnih nalog s področja grafike bi mala grafika in s tem
exlibris morala biti obvezna tako v poznavanju kot v likovni realizaciji pri pouku likovne umetnosti v osnovni
šoli. Rezultati kažejo, da temu ni tako. Še nekoliko manj uspešni pa so bili učenci pri zadnjem delu te naloge,
pri povezovanju pojma kupola s prostorskim oblikovanjem (arhitekturo). Glede na to, da je naloga pokrivala I.
taksonomsko stopnjo, smo v PK pričakovali precej boljši rezultat.
Pri nalogi s slikovnim odgovorom v prvem delu preizkusa, v kateri je bila zajeta postopnost glede
taksonomskih stopenj, so učenci odgovarjali precej bolj nepopolno in nenatančno pri razlikovanju in
upoštevanju ter praktični uporabi količinskega barvnega nasprotja. Prav tako je premalo učencev pravilno
rešilo nalogo, kjer bi v risbi, ki je bila grajena v linearni perspektivni, morali pravilno označiti očišče. Pri teh
nalogah s slikovnim odgovorom je le dobra polovica vseh učencev pokazala kakovostno znanje.
Glede na dosežene rezultate smo v PK mnenja, da bi moral biti pouk likovne umetnosti v celotni vertikali
osnovnošolskega izobraževanja, predvsem pa v zadnjem triletju, usmerjen tako, da bi učenci ob likovno
praktičnih nalogah bolje ozavestiti tudi likovne pojme in natančneje opredeliti likovne probleme. Če učitelji v
uvodnem delu učne ure natančno definirajo elemente likovne naloge in na ustreznih reprodukcijah besedno
osvetlijo, hkrati vizualizirajo tudi likovne pojme, bo to vsekakor prispevalo k bolj kakovostnemu znanju in
učence uvedlo v samostojno, zavestno reševanje novih likovnih problemov. Samostojna interpretacija
doseženega, pa bo v fazi vrednotenja učence navajala na korektno likovno-teoretsko terminologijo. V
komisiji menimo, da bo tak, bolj ozaveščen način likovnopedagoškega dela v bodoče dal še boljše dosežke
na zunanjem preverjanju znanja.
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Prvi del
1.

Oglej si risbe 1, 2 in 3 ter reši nalogo.

Risba 1: Risba ključev

Risba 2: Pogled na ulico

Risba 3: Študija za glavo
svetnice

Tretja dimenzija (globina) je na listu papirja samo navidezna. Da bi dobili občutek
globine in plastičnosti, si lahko pomagamo s prostorskimi ključi. Kateri prostorski ključ je
uporabljen na posamezni risbi?
Nalogo rešiš tako, da na črto pred številko risbe zapišeš črko tistega prostorskega ključa,
ki prevladuje na risbi.
RISBE

PROSTORSKI KLJUČI

______ Risba 1

A

Nizanje podob v višino

______ Risba 2

B

Razlikovanje po velikosti (prostorski plani)

______ Risba 3

C

Delno prekrivanje

D

Spreminjanje intenzivnosti linij in obrisov podob

E

Linearna perspektiva

F

Risarska modelacija (svetloba in senca)
(3 točke)

(Vir risbe 3: Butina, M. (1984). Slikarsko mišljenje, str. 115. Ljubljana, Cankarjeva založba.)
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2.

Oglej si sliko 5 na barvni prilogi.
Umetnik Alexander Calder je svoj kip sestavil iz manjših kosov, tako da jih je povezal z
vijaki. Kako imenujemo na takšen način oblikovan kip?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Relief.

B

Monolitni kip.

C

Portalni kip.

D

Montažni kip.
(1 točka)

3.

Oglej si sliko 5 na barvni prilogi.
Umetniško delo Alexandra Calderja spada med kipe velikih dimenzij, ki so namenjeni
predvsem zunanjim prostorom: parkom, ulicam. Kako imenujemo takšen kip?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Monumentalni kip.

B

Figuralni kip.

C

Miniaturni kip.

D

Arhitekturni kip.
(1 točka)

4.

Spodaj so napisani pojmi, ki so povezani z različnimi področji likovne umetnosti.
Kateri pojem ustreza posameznemu likovnemu področju?
Nalogo rešiš tako, da na črto pred likovno področje zapišeš črko pripadajočega pojma.
LIKOVNA PODROČJA

POJMI

______ Grafika

A

Gibljivi kip, mobil

______ Kiparstvo

B

Kupola

______ Prostorsko oblikovanje

C

Kolorizem

D

Črta

E

Exlibris

F

Modulacija
(3 točke)
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5.

V spodnjem okvirju je narisana soba v linearni perspektivi.
Dopolni risbo tako, da:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dodaš vsaj 6 bežiščnic, ki se stekajo v očišče (O),
označiš očišče (O),
narišeš še horizont (obzorje),
tla v sobi dopolniš tako, da dobiš skupaj 12 ploščic v linearni perspektivi,
vse ploščice pobarvaš z nasprotnima barvama (komplementarni par) in
pri barvanju upoštevaš količinski kontrast komplementarnega para.

Riši s svinčnikom v okvir spodaj. Pri barvanju uporabi barvne svinčnike.
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5.a

1 točka

5.b

1 točka

5.c

1 točka

5.d

1 točka

5.e

1 točka

5.f

1 točka
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6.

Kako imenujemo arhitekta, ki načrtuje in oblikuje krajinsko arhitekturo?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Slikar.

B

Dizajner.

C

Urbanist.

D

Kipar.
(1 točka)

7.

Oglej si sliko 6 na barvni prilogi.
Stari Pirančani so si v srednjem veku zgradili obzidje, da bi zavarovali svoje mesto.
Zgradili so širok in močan zid, ki še vedno stoji. Kako imenujemo tako vrsto gradnje?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Zgodovinska gradnja.

B

Ploska gradnja.

C

Močna gradnja.

D

Masivna gradnja.
(1 točka)

8.

Oglej si sliko 6 na barvni prilogi.
Piransko obzidje ima izjemno zgodovinsko vrednost. Kako imenujemo take vrste objekt?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Morska znamenitost.

B

Kulturna dediščina.

C

Ljudsko stavbarstvo.

D

Arheologija.
(1 točka)
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9.

Oglej si spodnjo fotografijo na sliki 1 in reši nalogo.

Slika 1: Piransko obzidje
Turist je fotografiral piransko obzidje od spodaj navzgor. Kako imenujemo tak pogled?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Žabja perspektiva.

B

Ptičja perspektiva.

C

Obrnjena perspektiva.

D

Zračna perspektiva.
(1 točka)
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10. Pri reševanju si pomagaj s fotografijo na sliki 2.

Slika 2: Odtis
a)

Kako imenujemo likovno področje, pri katerem nastajajo likovna dela s pomočjo
odtisov?
Odgovor napiši na črto.
_______________________________________________

b)

Katera vrsta tiska je prikazana na sliki 2?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Globoki tisk.

B

Visoki tisk.

C

Ploski tisk.

D

Krepki tisk.
(2 točki)

(Vir slike 2: Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J. (2005). Likovno izražanje. Učbenik za likovno vzgojo za 6. razred
devetletne osnovne šole, str. 108. Ljubljana, Debora.)
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11. Oglej si sliko 7 na barvni prilogi Adam vzravnano zre iz jame Rudolfa Hausnerja.
Katere barve na sliki se nam navidezno približujejo, delujejo blizu?
Obkroži črko pred tremi pravilnimi odgovori.
A

Svetle barve.

B

Temne barve.

C

Mešane barve.

D

Tople barve.

E

Hladne barve.

F

Žive barve.
(3 točke)

12. Oglej si sliko 7 na barvni prilogi.
Kako je slikar Rudolf Hausner na svoji sliki prikazal plastičnost (zaobljenost) telesa?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

S kolorističnim slikanjem.

B

Z nevtralnimi barvami.

C

S primarnimi barvami.

D

S tonskim slikanjem.
(1 točka)

13. Oglej si sliko 7 na barvni prilogi.
Katero obliko kompozicije je umetnik uporabil na sliki?
Odgovor napiši na črto.
____________________________________
(1 točka)
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14. Kako se imenuje plošča, s katere odtiskujemo grafiko?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Grafični list.

B

Lesorez.

C

Monotipija.

D

Matrica.
(1 točka)

15. Spodaj je naštetih nekaj grafičnih tehnik. Kateri grafični tehniki uvrščamo v tehniko
visokega tiska?
Obkroži črko pred dvema pravilnima odgovoroma.
A

Suha igla.

B

Lesorez.

C

Linorez.

D

Litografija.

E

Bakrorez.
(2 točki)

16. Oglej si sliko 8 na barvni prilogi.
Na sliki je zanimiva vaza. Kako poimenujemo takšen izdelek iz žgane gline?
Obkroži črko pred dvema pravilnima odgovoroma.
A

Portalna plastika.

B

Polna plastika.

C

Keramika.

D

Votla plastika.

E

Industrijska plastika.
(2 točki)
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17. Oglej si sliko 8 na barvni prilogi.
Vaza iz prazgodovinskega obdobja ima zanimivo poslikavo. Poslikani elementi si sledijo
v določenem zaporedju. Kako imenujemo takšen način nizanja elementov?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Ritem.

B

Prostor.

C

Volumen.

D

Tekstura.
(1 točka)

18. Oglej si spodnjo fotografijo na sliki 3 in reši nalogo.

Slika 3: Gabriel Orozco: Štiri kolesa
Umetnik je v galeriji postavil na ogled predmete iz vsakdanjega življenja.
Kako imenujemo tako postavitev?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Performance.

B

Instalacija.

C

Forma viva.

D

Land art.
(1 točka)

(Vir slike 3: http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2013/04/orozco_fourbicycles.jpg. Pridobljeno: 18. 11. 2015.)
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19. Oglej si spodnjo sliko 4 in reši nalogo.

Slika 4: Garfield
Garfield je izmišljen lik, ki nastopa v stripih, filmih in risankah. Lik se lahko navidezno
premika in govori. Kako imenujemo tak način prikazovanja?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Fotomontaža.

B

Fotogram.

C

Animacija.

D

Ilustracija.
(1 točka)

20. Katera od spodaj naštetih pojmov sta skupna pri izdelavi stripa, risanke ali filma?
Obkroži črko pred dvema pravilnima odgovoroma.
A

Instalacija.

B

Zaporedje.

C

Reportaža.

D

Kader.

E

Modulacija.
(2 točki)

(Vir slike 4: http://sl.wikipedia.org/wiki/Garfield. Pridobljeno: 18. 11. 2015.)
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Drugi del
LIKOVNA NALOGA
21. V okvir na naslednji strani izdelaj likovno nalogo:
Zamisli si prodajalko, ki v cvetličarni ponuja cvetlice in raznovrstne rastline.
Motiv upodobi tako, da boš pri prikazovanju globine prostora uporabil znanje
o prostorskih ključih (npr. delno prekrivanje, zmanjševanje podob,
modelacija ali senčenje ...).
Riši s svinčnikom in izkoristi vse možnosti, ki ti jih svinčnik ponuja. Pri risanju bodi
čimbolj izviren.
21.a

Problem

5 točk

21.b

Tehnika

5 točk

21.c

Motiv

5 točk

Skupno število točk: 50
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Barvna priloga

Slika 6: Piransko obzidje
Slika 5: Alexander Calder: Velika hitrost

Slika 8: Vaza iz žgane gline
Slika 7: Rudolf Hausner: Adam vzravnano
zre iz jame

(Vir slike 5: Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J. (2004). Likovno izražanje. Učbenik za likovno vzgojo za 8. razred
devetletne osnovne šole, str. 61. Ljubljana, Debora.)
(Vir slike 7: Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J. (2004). Likovno izražanje. Učbenik za likovno vzgojo za 8. razred
devetletne osnovne šole, str. 37. Ljubljana, Debora.)
(Vir slike 8: Tacol, T., Frelih, Č., Muhovič, J. (2004). Likovno izražanje. Učbenik za likovno vzgojo za 8. razred
devetletne osnovne šole, str. 71. Ljubljana, Debora.)
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4.3 Analiza dosežkov učencev s posebnimi potrebami
V analizo so vključeni učenci s posebnimi potrebami, ki se šolajo v rednih osnovnih šolah po programu s
prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo ali pa v enem od petih zavodov, ki izvajajo prilagojeni
izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom. Glede na to, da je večina učencev s posebnimi
potrebami vključena v redne osnovnošolske programe z enakovrednim izobrazbenim standardom, lahko rečemo,
da je v naših analizah delež vseh učencev s posebnimi potrebami in posledično vpliv dosežkov tistih učencev, ki
se šolajo v zavodih z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne, gluhe in naglušne ter
gibalno ovirane, zelo majhen. Analizirali smo samo podatke tistih učencev s posebnimi potrebami, ki so zaprosili
za prilagoditve pri opravljanju NPZ.
V nadaljevanju so predstavljeni dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z njihovimi vrstniki pri NPZ v
9. razredu leta 2016 in primerjava njihovih dosežkov s tistimi v preteklih letih. Glede na to, da so v to analizo
vključeni le učenci, ki se šolajo v osnovnih šolah z enakovrednim izobrazbenim standardom in imajo pri NPZ
številne prilagoditve, bi pričakovali, da bo njihova učna uspešnost primerljiva z uspešnostjo vrstnikov. Podatki pa
kažejo prav nasprotno. Na voljo imamo za daljše časovno obdobje podatke o učencih s posebnimi potrebami v 9.
razredu, in sicer od leta 2008 dalje, ko je bil uveden računalniški program za prijavo in so bile sistematično urejene
in zbrane možne prilagoditve pri opravljanju NPZ. Ric od tega leta vodi obsežno podatkovno zbirko o učencih s
posebnimi potrebami, ki uveljavljajo prilagoditve pri opravljanju NPZ.
Preglednica 4.3.1: Število učencev s posebnimi potrebami in učencev brez posebnih potreb, povprečno število
doseženih odstotnih točk obeh skupin učencev in delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi
z ostalimi učenci pri NPZ v letu 2016, 9. razred
Predmet

Štev.
učencev brez PP

Štev.
učencev s PP

Štev. % točk
učencev brez PP

Štev. % točk
učencev s PP

Delež % točk
učencev s PP v primerjavi
z ostalimi učenci 9. razreda

15.082
33
16
3.766
87
15.225
3.822
3.696
3.623

1.433
6
0
353
4
1.445
353
361
349

55,0
72,0
70,5
63,6
65,2
53,1
51,3
52,0
64,2

37,8
61,0
0,0
40,4
49,6
35,0
37,5
41,0
49,5

68,7
84,7
0,0
63,5
76,1
65,9
73,1
78,8
77,1

SLJ
ITJ
MAJ
TJA
TJN
MAT
FIZ
ZGO
LU

Primerjava dosežkov učencev 9. razreda z njihovimi vrstniki pri posameznih predmetih je prikazana na sliki 4.3.1.
Slika 4.3.1: Delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri NPZ
v letu 2016, 9. razred
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Ker neposredna primerjava dosežkov pri posameznih predmetih med leti in tudi med različnimi predmeti ni
strokovno ustrezna, smo za vse predmete izračunali tudi delež povprečnih odstotnih točk, ki so jih dosegli učenci
s posebnimi potrebami, v primerjavi s svojimi vrstniki brez posebnih potreb.
Podatki v preglednici 4.3.1 kažejo, da so učenci s posebnimi potrebami leta 2016 dosegli med 63,5 % in 84,7 %
povprečnih odstotnih točk svojih vrstnikov. Dosežki učencev s posebnimi potrebami so bili, enako kakor lani,
najslabši pri angleščini in matematiki. V povprečju so učenci s posebnimi potrebami pri angleščini dosegli
63,5 % odstotnih točk vrstnikov brez posebnih potreb (2015: 65,4 % odstotnih točk), pri matematiki pa 65,9 %
(2014: 68,4 % odstotnih točk), torej so bili pri obeh predmetih nižji kot lani. Precej boljši so bili dosežki pri
slovenščini in pri treh tretjih predmetih: zgodovini, likovni umetnosti in fiziki.
Opozoriti je treba, da je NPZ iz italijanščine in nemščine opravljalo malo učencev, zato podatki ne omogočajo
posploševanja. Kakor je razvidno iz preglednice 4.3.1, je leta 2016 šest učencev s posebnimi potrebami opravilo
NPZ iz italijanščine slabše od ostalih učencev, enako velja tudi za štiri učence, ki so opravljali NPZ iz nemščine; NPZ
iz madžarščine na prilagojeni način ni opravljal noben učenec s posebnimi potrebami.
Analiza podatkov za obdobje od leta 2008 do leta 2016 (slika 4.3.2) kaže, da so učenci s posebnimi potrebami
dosegali najslabše rezultate pri angleščini. Leta 2016 so se dosežki učencev s posebnimi potrebami izboljšali pri
štirih predmetih: italijanščini, nemščini, fiziki in zgodovini, znižali pa so se pri slovenščini, angleščini, matematiki in
likovni umetnosti. Najvišji so bili dosežki učencev s posebnimi potrebami pri tretjih predmetih. Pri fiziki so bili
dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z vrstniki najboljši doslej.
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Slika 4.3.2: Delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri posameznih predmetih NPZ od leta 2008–2016, 9. razred
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Slika 4.3.3: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ iz
slovenščine v letu 2016, 9. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri slovenščini je bil 55,0 odstotnih točk, učencev s posebnimi
potrebami pa 37,8 odstotne točke. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je precej podobna
normalni Gaussovi krivulji, medtem ko je porazdelitev dosežkov učencev s posebnimi potrebami pomaknjena v
levo in asimetrična v desno.
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Slika 4.3.4: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ iz
angleščine v letu 2016, 9. razred

Leta 2016 so bili dosežki učencev s posebnimi potrebami izmed tretjih predmetov najnižji pri angleščini. Dosegli
so samo 40,4 odstotne točke, medtem ko so bili dosežki njihovih vrstnikov brez posebnih potreb bistveno višji in
so znašali 63,6 odstotne točke. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je izrazito pomaknjena v
desno in asimetrična v levo, porazdelitev dosežkov učencev s posebnimi potrebami je bolj enakomerna, vendar
asimetrična v desno.
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Slika 4.3.5: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz matematike v letu 2016, 9. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri matematiki je bil nižji kakor pri slovenščini in je znašal 53,1
odstotne točke; enako velja za povprečni dosežek učencev s posebnimi potrebami, ki je znašal le 35,0 odstotnih
točk. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je podobna normalni Gaussovi krivulji, medtem ko je
porazdelitev dosežkov učencev s posebnimi potrebami pomaknjena v levo in asimetrična v desno.
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Slika 4.3.6: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ iz
fizike v letu 2016, 9. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri fiziki je znašal 51,3 odstotne točke, učencev s posebnimi
potrebami pa 37,5 odstotne točk. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je pomaknjena v levo,
vendar podobna normalni Gaussovi krivulji (manjka ji levi rep), porazdelitev dosežkov učencev s posebnimi
potrebami je tudi podobna Gaussovi krivulji, vendar je pomaknjena v levo in precej asimetrična v desno.
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Slika 4.3.7: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ iz
zgodovine, 9. razred

Dosežki učencev s posebnimi potrebami pri zgodovini so bili med vsemi tretjimi predmeti najvišji. Dosegli so 41,0
odstotne točke, medtem ko so bili dosežki njihovih vrstnikov brez posebnih potreb višji in so znašali 52,0
odstotnih točk. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je podobna normalni Gaussovi krivulji,
medtem ko je porazdelitev učencev s posebnimi potrebami pomaknjena v levo in asimetrična v desno.
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Slika 4.3.8: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ iz
likovne umetnosti 2016, 9. razred

Dosežki učencev s posebnimi potrebami pri likovni umetnosti so bili 49,5 odstotne točke, medtem ko so bili
dosežki njihovih vrstnikov brez posebnih potreb višji in so znašali 64,2 odstotne točke. Porazdelitvi dosežkov
učencev brez posebnih potreb je pomaknjena v desno in asimetrična v levo, porazdelitev dosežkov učencev s
posebnimi potrebami pa pa je podobna normalni Gaussovi krivulji, z izrazito daljšima repoma na levi in desni
strani.
Grafična primerjava podatkov za italijanščino in nemščino zaradi majhnega števila učencev s posebnimi
potrebami, ki so opravljali ta dva preizkusa, ni smiselna, madžarščine pa ni opravljal noben učenec s posebnimi
potrebami.
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V nadaljevanju so obravnavani podatki o učencih s posebnimi potrebami v 6. razredu od leta 2014 dalje, saj je bil
NPZ za te učence to leto prvič obvezen in primerjava s preteklimi leti ne bi bila zanesljiva.
Preglednica 4.3.2: Število učencev s posebnimi potrebami in učencev brez posebnih potreb, povprečno število
doseženih odstotnih točk obeh skupin učencev in delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi
z ostalimi učenci pri NPZ v letu 2016, 6. razred
Predmet

Štev.
učencev brez PP

Štev.
učencev s PP

Štev. % točk
učencev brez PP

Štev. % točk
učencev s PP

Delež % točk učencev s PP v
primerjavi z ostalimi učenci

15.752
41
14
15.507
390
15.955

1.386
4
0
1.349
38
1.402

55,7
62,1
64,2
51,0
69,7
55,1

40,0
49,4
0,0
33,1
57,0
39,1

71,8
79,5
0,0
64,9
81,8
71,0

SLJ
ITJ
MAJ
TJA
TJN
MAT

Opozoriti je treba, da je NPZ iz madžarščine in italijanščine opravljalo malo učencev, zato podatki ne omogočajo
posploševanja. Kakor je razvidno iz preglednice 4.3.2, je leta 2016 pet učencev s posebnimi potrebami opravilo
NPZ iz italijanščine slabše kakor ostali učenci; en učenec, ki je opravljal NPZ iz madžarščine, pa ga je opravil precej
slabše od vrstnikov.
Primerjava dosežkov učencev 6. razreda pri posameznih predmetih je prikazana na sliki 4.3.9.
Slika 4.3.9: Delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri NPZ
v letu 2016, 6. razred
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Ker neposredna primerjava dosežkov pri posameznih predmetih med leti in med različnimi predmeti ni strokovno
ustrezna, smo za vse predmete izračunali tudi delež povprečnih odstotnih točk, ki so jih dosegli učenci s
posebnimi potrebami, v primerjavi z učenci brez posebnih potreb.
Podatki v preglednici 4.3.2 kažejo, da so učenci s posebnimi potrebami leta 2016 dosegli med 64,9 % in 81,8 %
povprečnih odstotnih točk svojih vrstnikov. Dosežki učencev s posebnimi potrebami so bili najslabši pri angleščini
– v povprečju so dosegli 64,9 % odstotnih točk svojih sovrstnikov, kar je manj kot lani (leta 2015: 65,2 %).
Pri matematiki so učenci s posebnimi potrebami dosegli 71,0 % odstotnih točk svojih vrstnikov, pri slovenščini pa
71,8 %. Podatki kažejo, da so imeli učenci s posebnimi potrebami v 6. razredu pri slovenščini, angleščini in
matematiki višje dosežke kot učenci s posebnimi potrebami v 9. razredu. Največje so razlike v dosežkih pri
matematiki, sledi ji slovenščina, pri angleščini pa so razlike zelo majhne (slika 4.3.9).
Analiza podatkov od leta 2014 do leta 2016 (slika 4.3.10) kaže, da so učenci s posebnimi potrebami dosegali
najslabše rezultate pri angleščini in da so ti vsako leto nižji. Enako velja tudi za nemščino. Pri vseh ostalih
predmetih so se leta 2016 dosežki teh učencev dvignili.
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Slika 4.3.10: Delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri
posameznih predmetih NPZ v letih 2014 in 2016, 6. razred
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Slika 4.3.11: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ
iz slovenščine v letu 2016, 6. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri slovenščini je bil 55,7 odstotne točke, učencev s posebnimi
potrebami pa le 40,0 odstotnih točk. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je podobna normalni
Gaussovi krivulji, medtem ko je porazdelitev dosežkov učencev s posebnimi potrebami pomaknjena v levo in
asimetrična v desno.
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Slika 4.3.12: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ
iz angleščine v letu 2016, 6. razred

Leta 2016 so bili dosežki učencev s posebnimi potrebami najnižji pri angleščini. Dosegli so samo 33,1 odstotne
točke, medtem ko so bili dosežki njihovih vrstnikov brez posebnih potreb bistveno višji in so znašali 51,0 odstotnih
točk. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je neenakomerna, z dvema izrazitima vrhovoma in
brez značilnih repov na levi in desni strani, medtem ko je porazdelitev učencev s posebnimi potrebami precej
pomaknjena v levo in asimetrična v desno.
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Slika 4.3.13: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ
iz nemščine v letu 2016, 6. razred

Leta 2016 so učenci s posebnimi potrebami pri nemščini dosegli 57,0 odstotnih točk, medtem ko so bili dosežki
njihovih vrstnikov brez posebnih potreb višji in so znašali 69,7 odstotne točke. Porazdelitev dosežkov učencev
brez posebnih potreb je pomaknjena v desno in asimetrična v levo.
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Slika 4.3.14: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ
iz matematike v letu 2016, 6. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri matematiki je bil za malenkost nižji kakor pri slovenščini in
je znašal 55,1 odstotne točke; enako velja za povprečni dosežek učencev s posebnimi potrebami, ki je znašal 39,1
odstotne točke. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je podobna normalni Gaussovi krivulji,
medtem ko je porazdelitev dosežkov učencev s posebnimi potrebami pomaknjena v levo in asimetrična v desno.
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4.4

Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard

Analiza dosežkov učencev v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom na nacionalnem preverjanju znanja v letu 2015/2016
PREGLEDNICE
Preglednica 4.4.1: Število udeležencev na NPZ pri posameznem predmetu v 6. razredu glede na leto preverjanja
Preglednica 4.4.2: Število udeležencev na NPZ pri posameznem predmetu v 9. razredu glede na leto preverjanja

4.4.1

Analiza dosežkov učencev v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine
v 6. razredu

SLIKE
Slika 4.4.1.1: Pregled dosežkov po točkah glede na število učencev
Slika 4.4.1.2: Primerjava dosežkov učenk in učencev, slovenščina (NIS), 6. razred
Slika 4.4.1.3: Porazdelitev točk pri slovenščini (NIS), 6. razred
Slika 4.4.1.4: Dosežki učencev v letih 2015 in 2016 glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.1.5: Dosežki učencev v različnih delih preizkusa glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.1.6: Dosežki učencev pri neumetnostnem besedilu po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.1.7: Dosežki učencev pri umetnostnem besedilu po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.1.8: Dosežki učencev pri neumetnostnem besedilu po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.1.9: Dosežki učencev pri umetnostnem besedilu po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.1.10: Dosežki učencev pri neumetnostnem besedilu po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.1.11: Dosežki učencev pri umetnostnem besedilu po tipih nalog glede na indeks težavnosti
PREGLEDNICE
Preglednica 4.4.1.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Preglednica: 4.4.1.2: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.1.3: Specifikacijska tabela, slovenščina (NIS), 6. razred
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4.4.2

Analiza dosežkov učencev v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine
v 9. razredu

SLIKE
Slika 4.4.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini (NIS), 9. razred
Slika 4.4.2.2: Porazdelitev točk pri slovenščini (NIS), 9. razred
Slika 4.4.2.4: Dosežki učencev po vsebini glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.2.5: Dosežki učencev pri neumetnostnem delu preizkusa po taksonomskih stopnjah glede na indeks
težavnosti
Slika 4.4.2.6: Dosežki učencev pri umetnostnem delu preizkusa po taksonomskih stopnjah glede na indeks
težavnosti
Slika 4.4.2.7: Dosežki učencev pri neumetnostnem in umetnostnem delu preizkusa po standardih znanja glede na
indeks težavnosti
Slika 4.4.2.8: Dosežki učencev pri neumetnostnem in umetnostnem delu preizkusa po tipih nalog glede na indeks
težavnosti
PREGLEDNICE
Preglednica 4.4.2.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Preglednica 4.4.2.2: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.2.3: Specifikacijska tabela, slovenščina (NIS), 9. razred

4.4.3

Analiza dosežkov učencev v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike
v 6. razredu

SLIKE
Slika 4.4.3.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev, matematika (NIS), 6. razred
Slika 4.4.3.2: Pretvorba točk pri matematiki (NIS), 6. razred
Slika 4.4.3.3: Dosežki učencev po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.3.4: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.3.5: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.3.6: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.3.7: Dosežki učencev po dodatkih k nalogam glede na indeks težavnosti
PREGLEDNICE
Preglednica 4.4.3.1: Sestava preizkusa glede na taksonomske stopnje
Preglednica 4.4.3.2: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.3.3: Specifikacijska tabela, matematika (NIS), 6. razred
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4.4.4

Analiza dosežkov učencev v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike
v 9. razredu

SLIKE
Slika 4.4.4.1: Pregled dosežkov po točkah glede na število učencev
Slika 4.4.4.2: Primerjava dosežkov učenk in učencev pri matematiki (NIS), 9. razred
Slika 4.4.4.3: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 9. razred
Slika 4.4.4.4: Dosežki učencev na vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.4.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.4.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.4.7: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.4.8: Dosežki učencev po vrstah dodatkov pri nalogah glede na indeks težavnosti
PREGLEDNICE
Preglednica 4.4.4.1: Sestava preizkusa glede na taksonomske stopnje
Preglednica 4.4.4.2: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.4.3: Specifikacijska tabela, matematika (NIS), 9. razred

4.4.5
Analiza dosežkov učence v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
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Analiza dosežkov učencev v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom na nacionalnem preverjanju znanja v letu 2015/2016
Preverjanje znanja je za učence prostovoljno, zato se število udeleženih učencev iz leta v leto spreminja. Udeležba
pa je v rahlem upadu. Nekatere šole v tekočem letu tudi nimajo učencev v 6. oziroma v 9. razredu ali pa je število
učencev zelo majhno. Preizkusa se udeleži vedno več dečkov kot deklic, kar je posledica strukture učencev, ki
obiskujejo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom.
Zaradi prostovoljnega opravljanja preverjanja dosežki populacij med leti niso primerljivi, kljub temu da strukture
preizkusov tako za drugo kot tudi tretje triletje ostajajo med leti nespremenjene. Težave v primerjavah in analizah
nastopajo tudi, ker v učnih načrtih pri več opredeljenih ciljih niso navedeni standardi znanja, včasih pa isti cilj
predstavlja minimalni in tudi temeljni cilj znanja.
Učenci imajo možnost uveljaviti prilagoditve načina preverjanja, prilagoditev preizkusa znanja, uporabo posebnih
pripomočkov ali prilagojeni način vrednotenja.
Preglednica 4.4.1: Število udeležencev na NPZ pri posameznem predmetu v 6. razredu glede na leto preverjanja
6. razred
2013

N
82
90

Slovenščina
Matematika

2014

%
41
45

N
74
75

2015

%
35
36

N
80
82

2016

%
40
41

N
78
81

%
38
39,5

Preglednica 4.4.2: Število udeležencev na NPZ pri posameznem predmetu v 9. razredu glede na leto preverjanja
9. razred
2012

Slovenščina
Matematika
Družboslovje
Naravoslovje
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N
86
88

%
53
55

85

53

2013

N
92
89
90

%
52,3
50,6
51,1

2014

N
86
85

%
40
40

87

41

2015

N
98
96
96

%
55,7
54,5
54,5
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2016

N
88
89

%
37,6
38

90

38,5

4.4.1

Analiza dosežkov učencev v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine
v 6. razredu

Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Preizkus znanja je bil sestavljen iz 20 nalog, ki so bile glede na cilje in standarde pouka slovenščine razdeljene na
dva dela: v prvem delu so učenci rešili naloge ob neumetnostnem in v drugem delu ob umetnostnem besedilu.
Če so pravilno rešili vse naloge, so osvojili 50 točk. V prvem delu je bilo 12 nalog, ki so jih učenci rešili s pomočjo
neumetnostnega besedila (Prijazna kravica), v drugem delu pa 8 nalog, ki so bile povezane z branjem in
razumevanjem umetnostnega besedila (Feri Lainšček: Kovačeva hvaležnost).
Namen preizkusa znanja je z neumetnostnim in umetnostnim besedilom preveriti:
− bralne zmožnosti – sposobnost samostojnega tihega branja praviloma neznanega besedila,
− branje podatkov iz besedila,
− razumevanje in vrednotenje prebranega besedila,
− uporabo knjižnih in jezikovnih pojmov,
− pravopisne zmožnosti,
− samostojne tvorbe krajšega besedila po shemi.
Preizkus znanja je bil sestavljen iz teh tipov nalog: obkroževanja, dopolnjevanja, nalog alternativnega tipa,
kratkega odgovora ter nalog polodprtega tipa. Preizkus znanja je v različnih deležih pokrival tri taksonomske
stopnje po Bloomovi taksonomiji.
Preglednica 4.4.1.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Taksonomska stopnja

I.
II.
III.

Stopnje zahtevanega znanja

Delež v preizkusu

znanje in poznavanje
razumevanje in uporaba
samostojno reševanje novih problemov,
samostojna interpretacija, vrednotenje

50 %
35 %
15 %

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica: 4.4.1.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev

78

Število postavk

50

Možne točke

50

Povprečno število točk

27,94

Povprečno število odstotnih točk

55,87

Standardni odklon odstotnih točk

16,57

Indeks težavnosti

0,56

Indeks zanesljivosti

0,89

Indeks diskriminatornosti

0,41

Preizkus znanja iz slovenščine je letos opravljalo 78 učencev, kar je za 2 učenca manj kot lani (80 učencev) in 4
učenci več kot leta 2014 (74 učencev), od leta 2013 (82 učencev) pa 4 učenci manj.
Od 50 možnih točk so učenci v povprečju osvojili 27,94 točke (55,87 %). V prvem delu, kjer so lahko osvojili 30 od
50 točk, so reševali naloge s pomočjo neumetnostnega besedila (Prijazna kravica). V povprečju so osvojili 17,8 od
30 možnih točk.
V drugem delu preizkusa je bilo izhodiščno umetnostno besedilo (Feri Lainšček Kovačeva hvaležnost). Od 20
možnih točk so učenci v povprečju osvojili 10,12 točke. Najnižje število doseženih točk v celotnem preizkusu je
bilo 5 (10 %), dosegel jih je en učenec. Ta dosežek je za 7 absolutnih točk nižji od lanskega, ki ga je dosegel en
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učenec. Najvišje število 44 točk (88 %) je dosegel le en učenec. Lanski najnižji dosežek je znašal 46 točk, eno leto
prej pa je en učenec osvojil kar 50 točk (100 %).
Povprečni IT celotnega preizkusa je 0,56. Glede na lanski preizkus bi lahko rekli, da je bil letošnji preizkus ponovno
težji, kar kaže tudi IT, ki je bil v lanskem letu 0,66 (leta 2014 je znašal 0,74; leta 2013 pa 0,69).
Slika 4.4.1.1: Pregled dosežkov po točkah glede na število učencev

Slika 4.4.1.1 kaže frekvenčno porazdelitev dosežkov učencev. Ta je rahlo levo asimetrična. Izrazit vrh je pri 26
točkah (52 %), kateremu sledita dva nižja vrhova, pri 19 točkah (38 %) in pri 39 točkah (78 %).
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.4.1.2: Primerjava dosežkov učenk in učencev, slovenščina (NIS), 6. razred

Preverjanje je opravljalo veliko več dečkov kot deklic. Večina dečkov in deklic je dosegla dosežke med 45 in
75 odstotnimi točkami. Najboljši dosežek je dosegla deklica, najslabši pa deček.
V regijah je preverjanje opravljalo različno število učencev. Najboljše dosežke so v povprečju dosegli v Obalnokraški in Savinjski regiji, najslabše pa v Gorenjski.
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Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu
Slika 4.4.1.3: Porazdelitev točk pri slovenščini (NIS), 6. razred

ZELENO OBMOČJE

V zeleno območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo
spodnjo mejo četrtine dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Vsebine: V večini nalog se je preverjalo znanje ob branju neumetnostnega besedila (7 postavk), pri eni nalogi
(2 postavki) pa znanje jezika.
Taksonomske stopnje: Pri šestih nalogah (7 postavk) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje) in pri dveh nalogah (2 postavki) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in
uporaba znanja).
Tipi nalog: Največ je nalog alternativnega tipa, sledita nalogi obkroževanja in nalogi zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− prepoznajo vrsto besedila – opis delovnega postopka (naloga 01.1);
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila – potek delovnega postopka (naloge 03.1, 04.1,
04.4, 04.5 in 06.1);
− določijo zaporedje dejanj – določijo začetek postopka (naloga 05.2);
− uporabijo sklop nj (naloga 09.1);
− uporabijo končno ločilo (naloga 11.2).
Učenci med danimi odgovori poiščejo pravi odgovor, prepoznajo pravilne trditve, določijo začetek zaporedja
dejanj in ustrezno uporabijo končno ločilo.
Zgled: naloga 1
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Umetnostno besedilo
Vsebine: Z nalogami se je preverjalo znanje ob branju umetnostnega besedila (7 postavk).
Taksonomske stopnje: Pri treh nalogah (7 postavk) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje).
Tipi nalog: V zelenem območju je ena naloga kratkega odgovora, ena naloga obkroževanja in ena naloga
alternativnega tipa.
Učenci:
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila – naslov (naloga 01.2), glavna oseba (naloga 02.2),
stranske osebe (naloga 02.3), o čem pripoveduje književno besedilo (naloge 04.1, 04.2, 04.3 in 04.4).
Učenci v besedilu prepoznajo in samostojno prepišejo naslov, med danimi odgovori poiščejo in prepoznajo
pravilne trditve o osnovnih podatkih iz umetnostnega besedila.
Zgled: naloga 4
RUMENO OBMOČJE

V rumeno območje spadajo učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo mejo med polovicama
dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Vsebine: V rumeno območje se je uvrstilo pet nalog (6 postavk), ki so preverjale znanje ob branju
neumetnostnega besedila, in ena naloga (1 postavka), ki je preverjala znanje jezika.
Taksonomske stopnje: Pri štirih nalogah (6 postavk) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje in prepoznavanje), pri eni nalogi (1 postavka) pa na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba
znanja).
Tipi nalog: V rumenem območju so naloge tipa obkroževanja, alternativnega tipa in kratkih odgovorov.
Učenci:
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila – o čem pripoveduje besedilo (naloge 02.1, 04.3,
06.3 in 06.4);
− določijo zaporedje dejanj – določijo zaporedje celotnega postopka (nalogi 05.1 in 05.3);
− v besedilu uporabijo vrstilni števnik (naloga 10.1).
Učenci natančneje berejo besedilo, odgovarjajo na vprašanja, o čem pripoveduje besedilo, bolje uporabijo
osnovna slovnična pravila (vrstilni števnik) in določijo celotno zaporedje dejanj.
Zgled: naloga 2
Umetnostno besedilo
Vsebine: V rumeno območje sta se uvrstili dve nalogi (3 postavke), ki sta preverjali znanje ob branju
umetnostnega besedila.
Taksonomske stopnje: Pri obeh nalogah (3 postavke) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje in prepoznavanje).
Tipi nalog: V rumenem območju so naloge zapisa kratkega odgovora in tipa obkroževanja.
Učenci:
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih besedila – prepoznajo avtorja (naloga 01.1);
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih besedila – o čem pripoveduje besedilo (nalogi 03.1 in 03.2).
Zgled: naloga 3
Učenci odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih besedila, o avtorju besedila in tudi na vprašanja, o čem
pripoveduje besedilo.
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RDEČE OBMOČJE

V rdeče območje spadajo učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo mejo zgornje četrtine dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Vsebine: V rdeče območje so se uvrstile tri naloge (4 postavke): dve (2 postavki) sta preverjali znanje
neumetnostnega besedila, ena pa znanje jezika (2 postavki).
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (1 postavka) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje), pri eni nalogi (2 postavki) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba
znanja) in pri eni nalogi (1 postavka) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: V rdečem območju so naloge alternativnega tipa in tipa kratkih odgovorov.
Učenci:
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila – potek delovnega postopka (naloga 04.2);
− danim besedam poiščejo protipomenko – protipomenki besed spodnji in večji (nalogi 08.2 in 08.3);
− pišejo krajše smiselno besedilo – zapišejo cilj družabne igre (naloga 12.2).
Učenci bolj zanesljivo izkazujejo jezikovno znanje, pri krajšem samostojnem zapisu upoštevajo navodila
zahtevane vsebine.
Zgleda: nalogi 8.2 in 8.3
Opomba: 1. postavka naloge se je uvrstila nad modro območje.
Umetnostno besedilo
V rdečem območju ni nobene naloge, ki bi preverjala znanje ob umetnostnem besedilu.

MODRO OBMOČJE

V modro območje spadajo učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo mejo zgornje desetine
dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Vsebine: V modro območje so se uvrstile štiri naloge (6 postavk), ki so preverjale znanje jezika (4 postavke) in
poustvarjanje neumetnostnega besedila (2 postavki).
Taksonomske stopnje: Pri treh nalogah (4 postavke) smo preverjali uporabo miselnih procesov na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri eni nalogi (2 postavki) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in
vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogo alternativnega tipa in tremi nalogami z zapisom kratkega odgovora.
Učenci:
− uporabijo sklop lj (naloga 9.2);
− v besedilu uporabijo glavni števnik (naloga 10.2);
− zapišejo vejico pri naštevanju (naloga 11.1);
− slovnično pravilno zapišejo poved (naloga 11.3);
− upoštevajo značilno zgradbo dane besedilne vrste – opis oziroma potek igre (naloga 12.1);
− tvorijo zaokroženo besedilo v vsaj petih povedih (naloga 12.3).
Učenci samostojno tvorijo neumetnostno besedilo in uporabijo več slovničnih pravil.
Zgled: naloga 11
Opomba: Druga postavka naloge spada v zeleno območje.
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Umetnostno besedilo
Vsebine: V modro območje sta se uvrstili dve nalogi (2 postavki), ki sta preverjali razumevanje in presojanje
dejstev umetnostnega besedila.
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (1 postavka) smo preverjali uporabo miselnih procesov na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri eni nalogi (1 postavka) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in
vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogama zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− sledijo časovnemu zaporednemu toku dogodkov – določijo konec zgodbe (naloga 06.1);
− si izmislijo in zapišejo domišljijsko besedilo – upoštevajo ravnanje književne osebe v nadaljevanju pravljice
(naloga 08.1).
Učenci znajo določiti konec toka dogodkov. Pokažejo širši besedni zaklad in samostojno tvorijo umetnostno
besedilo tako, da se ravnanje nanaša na značajske lastnosti oseb.
Zgled: naloga 8.1
Opomba: V modro območje se je uvrstila le 1. postavka naloge, 2. in 3. postavka sta nad modrim območjem.

NAD MODRIM OBMOČJEM

V to območje spadajo naloge, ki jih tudi učenci z najvišjimi dosežki niso rešili s 65-odstotno uspešnostjo.
Neumetnostno besedilo
Vsebine: Z nalogami smo preverjali znanje jezika (1 postavka) in poustvarjanje neumetnostnega besedila (3 postavke).
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (1 postavka) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje), pri dveh nalogah (2 postavki) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in
uporaba znanja) in pri eni nalogi (1 postavka) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Nad modrim območjem so naloga alternativnega odgovora in tri naloge zapisa kratkega odgovora.
Učenci so manj uspešni pri:
− odgovarjanju na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila – iz dodatka k besedilu (naloga 06.2);
− poznavanju značilne zgradbe besedilne vrste (naloga 07.1);
− določanju sopomenk danim besedam – protipomenka besede preprost (naloga 08.1);
− uporabi slovničnih in pravopisnih pravil (naloga 12.4).
Pri analizi nalog nad modrim območjem lahko ugotovimo, da učenci niso zanesljivi pri iskanju podatkov iz
dodatkov k besedilu. Pri samostojnem tvorjenju kratkega neumetnostnega besedila (npr. navodilo za igro)
nezanesljivo uporabljajo vsa slovnična in pravopisna pravila.
Zgled: naloga 7
Umetnostno besedilo
Vsebine: S štirimi nalogami (8 postavk) smo preverjali poustvarjanje umetnostnega besedila.
Taksonomske stopnje: Pri treh nalogah (6 postavk) smo preverjali uporabo miselnih procesov na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri eni nalogi (2 postavki) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in
vrednotenje).
Tipi nalog: Nad modrim območjem so naloge zapisa kratkega odgovora.
Učenci so manj uspešni pri:
− prepoznavanju značilnosti pravljice (nalogi 05.1 in 05.2);
− sledenju časovnemu zaporedju toka dogodkov (naloge 06.2, 06.3 in 06.4);
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− iskanju razlage za ravnanje književnih oseb, izpeljane iz literarnega dogajanja (naloga 07.1);
− zapisu zaokroženega besedila v vsaj petih povedih in upoštevanju strukturnih elementov besedila (naloga 08.2);
− uporabi slovničnih in pravopisnih pravil (naloga 08.3).
Pri analizi nalog nad modrim območjem lahko ugotovimo, da učenci ne prepoznajo značilnosti pravljice v danem
besedilu. Slabo določijo časovni potek vseh dogodkov. Težko razumejo in podajo razlago za ravnanje književnih
oseb. Nezanesljivi so pri samostojnem zapisu zaokroženega in povezanega besedila ter pri uporabi vseh slovničnih
in pravopisnih pravil v tem zapisu.
Zgled: naloga 7
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.4.1.3: Specifikacijska tabela, slovenščina (NIS), 6. razred
Naloga

Točke

Vsebina

Standard Taksonomska
znanja
stopnja

Cilj – učenec

Območje

IT

ID

I. DEL (Neumetnostno besedilo: Prijazna kravica, Znanka ali uganka 6, Slovenščina za 6. razred osnovne šole, Modrijan, Ljubljana 2008.)
1.

01.1

1

Neumetnostno besedilo

prepozna vrsto besedila;

M

I.

zeleno

0,86

0,34

2.

02.1

1

Neumetnostno besedilo

odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila (o čem pripoveduje besedilo);

T

I.

rumeno

0,74

0,42

3.

03.1

1

Neumetnostno besedilo

odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila (o čem pripoveduje besedilo);

T

I.

zeleno

0,81

0,14

4.

04.1

1

Neumetnostno besedilo

M

I.

zeleno

0,88

0,37

04.2

1

Neumetnostno besedilo

M

I.

rdeče

0,68

0,44

04.3

1

Neumetnostno besedilo

M

I.

rumeno

0,76

0,32

04.4

1

Neumetnostno besedilo

M

I.

zeleno

0,81

0,35

04.5

1

Neumetnostno besedilo

M

I.

zeleno

0,71

0,24

05.1
05.2
05.3
06.1
06.2
06.3
06.4
07.1

1
1
1
1
1
1
1
1

Neumetnostno besedilo
Neumetnostno besedilo
Neumetnostno besedilo
Neumetnostno besedilo
Neumetnostno besedilo
Neumetnostno besedilo
Neumetnostno besedilo

odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz osnovnega besedila (potek
delovnega postopka);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz osnovnega besedila (potek
delovnega postopka);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz osnovnega besedila (potek
delovnega postopka);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz osnovnega besedila (potek
delovnega postopka);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz osnovnega besedila (potek
delovnega postopka);
določi zaporedje dejanj;
določi zaporedje dejanj;
določi zaporedje dejanj;
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila (dodatek k besedilu);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila (dodatek k besedilu);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila (dodatek k besedilu);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila (dodatek k besedilu);

Neumetnostno besedilo

pozna značilno zgradbo dane besedilne vrste;

T
T
T
M
M
M
M
T

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.

rumeno
zeleno
rumeno
zeleno
nad modrim
rumeno
rumeno
nad modrim

0,65
0,88
0,63
0,96
0,44
0,78
0,71
0,33

0,43
0,51
0,50
0,24
-0,07
0,26
0,29
0,31

08.1
08.2
08.3
09.1
09.2
10.1
10.2

1
1
1
1
1
1
1

Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik

danim besedam določi protipomenko;
danim besedam določi protipomenko;
danim besedam določi protipomenko;
uporabi sklop nj;
uporabi sklop lj;
v besedilu uporabi vrstilni števnik;
v besedilu uporabi glavni števnik;

T
T
T
T
T
M

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

nad modrim
rdeče
rdeče
zeleno
modro
rumeno
modro

0,18
0,62
0,50
0,79
0,60
0,60
0,54

0,29
0,44
0,41
0,33
0,03
0,61
0,42

5.

6.

7.
8.

9.
10.
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I. DEL (Neumetnostno besedilo: Prijazna kravica, Znanka ali uganka 6, Slovenščina za 6. razred osnovne šole, Modrijan, Ljubljana 2008.)
11.

12.

11.1
11.2
11.3
12.1
12.2
12.3
12.4

1
1
1
1
1
1
1

Jezik
Jezik
Jezik
Neumetnostno besedilo
Neumetnostno besedilo
Neumetnostno besedilo
Neumetnostno besedilo

pravilno uporabi vejico pri naštevanju;
pravilno uporabi končno ločilo;
slovnično pravilno zapiše poved;
upošteva značilno zgradbo dane besedilne vrste;
piše krajše smiselno besedilo;
tvori zaokroženo besedilo v vsaj petih povedih;
uporabi slovnična in pravopisna pravila.

T
T
T
T
T
T
T

II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.

M
M
M

I.
I.
I.

M

modro
zeleno
modro
modro
rdeče
modro
nad modrim

0,32
0,72
0,26
0,31
0,37
0,26
0,13

0,46
0,34
0,39
0,50
0,55
0,52
0,27

rumeno
zeleno
zeleno

0,73
0,87
0,95

0,38
0,35
0,20

I.

zeleno

0,59

0,34

T

I.

rumeno

0,76

0,55

T

I.

rumeno

0,71

0,62

T

I.

zeleno

0,79

0,40

T

I.

zeleno

0,82

0,27

T

I.

zeleno

0,90

0,25

T

I.

zeleno

0,83

0,28

T
T
T
T
T
T

II.
II.
II.
II.
II.
II.

nad modrim
nad modrim
modro
nad modrim
nad modrim
nad modrim

0,12
0,09
0,40
0,21
0,32
0,29

0,30
0,28
0,27
0,30
0,25
0,29

II. DEL (Umetnostno besedilo: F. Lainšček, Kovačeva hvaležnost, Svet iz besed 6, Rokus, Ljubljana 2004.)
1.
2.

3.

4.

5.
6.
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01.1
01.2
02.1

1
1
1

Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo

02.2

1

Umetnostno besedilo

03.1

1

Umetnostno besedilo

03.2

1

Umetnostno besedilo

04.1

1

Umetnostno besedilo

04.2

1

Umetnostno besedilo

04.3

1

Umetnostno besedilo

04.4

1

Umetnostno besedilo

05.1
05.2
06.1
06.2
06.3
06.4

1
1
1
1
1
1

Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo

|

odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila (avtor besedila);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila (naslov besedila);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila – kdo so književne osebe
(glavne osebe);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila – kdo so književne osebe
(stranske osebe);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila (o čem pripoveduje književno
besedilo);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila (o čem pripoveduje književno
besedilo);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila (o čem pripoveduje književno
besedilo);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila (o čem pripoveduje književno
besedilo);
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila (o čem pripoveduje književno
besedilo).
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila (o čem pripoveduje književno
besedilo);
prepozna eno značilnost pravljice;
prepozna dve značilnosti pravljice;
sledi časovnemu zaporednemu toku dogodkov;
sledi časovnemu zaporednemu toku dogodkov;
sledi časovnemu zaporednemu toku dogodkov;
sledi časovnemu zaporednemu toku dogodkov;
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II. DEL (Umetnostno besedilo: F. Lainšček, Kovačeva hvaležnost, Svet iz besed 6, Rokus, Ljubljana 2004.)
7.

07.1

1

Umetnostno besedilo

najde razlago za ravnanje književnih oseb, izpeljano iz literarnega dogajanja;

T

II.

nad modrim

0,27

0,30

8.

08.1
08.2

1
1

Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo

T
T

III.
III.

modro
nad modrim

0,17
0,18

0,45
0,40

08.3

1

Umetnostno besedilo

si izmisli in zapiše domišljijsko besedilo (piše nadaljevanje pravljice);
tvori zaokroženo besedilo v vsaj petih povedih in upošteva strukturne elemente
besedila;
uporabi slovnična in pravopisna pravila.

T

III.

nad modrim

0,13

0,39

LEGENDA:
Naloga: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja in Navodilih za vrednotenje;
Točke: zapisano maksimalno število točk vprašanja/dela naloge/naloge;
Vsebina: zapisana vrsta besedila, z uporabo katere rešujemo vprašanje/del naloge/nalogo; neumetnostno besedilo, umetnostno besedilo oziroma JEZIK, če z vprašanjem/delom naloge/nalogo preverjamo slovnična in
pravopisna pravila;
Cilj – učenec: zapisan cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu;
Standard znanja: zapisan standard znanja, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; M – minimalni, T – temeljni; povzeto po Učnem načrtu;
Taksonomska stopnja (po Bloomu): zapisana taksonomska stopnja vprašanja/dela naloge/naloge; I. – znanje in prepoznavanje, II. – razumevanje in uporaba, III. – analiza in sinteza ter vrednotenje;
Območje: zapisno območje, v katerega se je uvrstilo vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Opisih dosežkov učencev NPZ-ja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS-om.
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Analiza dosežkov po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.1.4: Dosežki učencev v letih 2015 in 2016 glede na indeks težavnosti

Povprečno število absolutnih točk

35

Preizkus leta 2015

33,09

Preizkus leta 2016

27,94

30
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0
Leto opravljanja preizkusa

Letos so učenci v povprečju dosegli 27,94 točke (55,87 %) od skupaj možnih 50 točk, torej manj kot pretekla leta.
Indeks težavnosti (IT) preizkusa leta 2016 znaša 0,56 (lani 0,66), kar pomeni, da je bil letošnji težji od preizkusov
zadnjih pet let. Dosežke lahko primerjamo s tistim iz leta 2011, ko je bil IT 0,55.
Preizkus znanja je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so učenci reševali naloge ob branju neumetnostnega
besedila (Prijazna kravica, opis delovnega postopka), v drugem delu pa ob branju umetnostnega besedila
(Kovačeva hvaležnost Ferija Lainščka).
Slika 4.4.1.5: Dosežki učencev v različnih delih preizkusa glede na indeks težavnosti
0,7
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Dosežki učencev pri reševanju neumetnostnega dela preizkusa (IT = 0,58) so v povprečju nekoliko boljši od
dosežkov učencev pri reševanju umetnostnega dela (IT = 0,51).
Med nalogami, vezanimi na branje neumetnostnega besedila, so učenci v celoti najuspešneje rešili 1. nalogo, ki
je preverjala (pre)poznavanje vrste besedila in je bila tipa obkroževanja na I. taksonomski stopnji. Najmanj uspešni
v preizkusu so bili pri 12. nalogi. Napisati so morali kratek sestavek ter uporabiti slovnična in pravopisna pravila.
Gre za preverjanje učnega cilja na III. taksonomski stopnji.
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Med nalogami, ki preverjajo slovnično znanje in pravopis (4 naloge in 10 postavk), so bili učenci najuspešnejši pri
uporabi sklopa nj in pri uporabi končnega ločila (pike). Obe nalogi preverjata učni cilj na II. taksonomski stopnji.
Najmanj uspešni pa so bili pri določanju protipomenke danim besedam. Gre za preverjanje učnega cilja na II.
taksonomski stopnji, tipa kratkega odgovora.
Med nalogami, vezanimi na branje umetnostnega besedila, izstopa po uspešnosti reševanja 2. naloga. Gre za
vprašanje o bistvenih podatkih besedila – kdo so (glavne) književne osebe. Preverjali smo učni cilj na I.
taksonomski stopnji (prepoznavanje dejstev), naloga je zaprtega tipa obkroževanja. Ugotavljamo, da učenci
zanesljivo prepoznajo osnovna dejstva in bistvene podatke o prebranem besedilu. Najmanj uspešni so bili pri
reševanju 5. naloge, pri kateri so morali v danem besedilu prepoznati in navesti eno oz. dve značilnosti pravljice.
Preverjali smo učne cilje na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba), naloge so bile tipa kratkega
odgovora. Očitno so učenci precej nezanesljivi pri uporabi naučenega znanja, v tem primeru uporabe znanja o
značilnosti pravljice ob prebranem besedilu.
Analiza dosežkov nalog po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Analiza dosežkov nalog po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti – neumetnostno besedilo
Slika 4.4.1.6: Dosežki učencev pri neumetnostnem besedilu po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
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S slike 4.4.1.6 je razvidno, da težavnost nalog s taksonomskimi stopnjami narašča, tako kot v preteklih letih. Učenci
so najbolje rešili naloge, ki so preverjale miselne procese na I. taksonomski stopnji (IT = 0,75), slabše naloge, ki so
preverjale miselne procese na II. taksonomski stopnji (IT = 0,50), najmanj uspešni pa so bili pri nalogah, ki so
preverjale miselne procese na III. taksonomski stopnji (IT = 0,27). Rezultati so izrazito nižji kot v preteklih letih.
Na I. taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni prepoznavanja, je bilo šest nalog, ovrednotenih s
15 točkami. Najuspešneje so rešili naloge 1.03.1, 1.04.1, 1.05.2 in 1.06.1. Nalogi 4 in 6 sta bili alternativnega tipa, 5.
je bila naloga povezovanja, urejanja in razvrščanja, naloga 3 pa obkroževanja. Vse štiri naloge so bile vezane na
prepoznavanje bistvenih podatkov iz besedila.
Na II. taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni razumevanja in uporabe, je bilo 5 nalog,
ovrednotenih z 11 točkami, in so jih učenci slabše rešili kot naloge na I. taksonomski stopnji. Vse so preverjale
slovnično in pravopisno znanje. Učenci so najuspešneje rešili nalogo 1.09.1, ki je preverjala uporabo sklopa nj,
naloga je bila alternativnega tipa. Najslabše so rešili nalogo 1.08.1, pri kateri so morali določiti protipomenko
danim besedam, naloga je tipa kratkega odgovora.
Na III. taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni samostojne interpretacije in vrednotenja, je bila
ena naloga ovrednotena s 4 točkami in je bila pričakovano najslabše rešena. Kar 20 % učencev 12. naloge sploh ni
reševalo. Učenci imajo očitno največ težav pri tvorjenju zaokroženega besedila v vsaj petih povedih ter pri uporabi
slovničnih in pravopisnih pravil.
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Analiza dosežkov nalog po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti – umetnostno besedilo
Slika 4.4.1.7: Dosežki učencev pri umetnostnem besedilu po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
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S slike 4.4.1.7 je razvidno, da težavnost nalog s taksonomskimi stopnjami narašča. Učenci so uspešno rešili naloge
na I. stopnji (IT = 0,8). Izrazito slabše pa so rešili naloge na II. (IT = 0,24) in na III. taksonomski stopnji (IT = 0,16).
Na I. taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni znanja in poznavanja, so bile 4 naloge,
ovrednotene z 10 točkami. Učenci so najuspešneje rešili naloge 2.01.2, 2.02.1 in 2.04.3, ki so preverjale
prepoznavanje bistvenih podatkov iz besedila. Naloge so tipa kratkega odgovora, obkroževanja oziroma
alternativni tip. Nekoliko slabše so rešili nalogo 2.02.2, ki je prav tako preverjala prepoznavanje bistvenih podatkov
v besedilu, vendar o stranski književni osebi.
Na II. taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni razumevanja in uporabe, so bile 3 naloge,
ovrednotene s 7 točkami. Vse naloge so bile relativno slabše rešene. Očitno je, da učenci slabše rešujejo naloge,
pri katerih je potrebno razumevanje in uporaba naučenega znanja. V tem primeru ni bilo nobenega danega
odgovora oziroma si niso mogli pomagati z besedilom. Naloge so bile tipa kratkega odgovora oziroma naloge
povezovanja, urejanja in razvrščanja. Podobna naloga (časovno zaporedje) se je pojavila tudi v prvem delu
preizkusa (neumetnostno besedilo), ki je bila veliko boljše rešena (IT = 0,72). Verjetno zato, ker je bilo zaporedje
posameznih korakov (vrstni red dogodkov) bolj konkretno in očitno. Pri 6. nalogi v drugem delu preizkusa
(umetnostno besedilo) pa je bilo potrebno razumevanje besedilne stvarnosti konkretne pravljice.
Na III. taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni samostojne interpretacije in vrednotenja
besedila (nadaljevanje prebranega besedila), je bila ena naloga, ovrednotena s 3 točkami. Pri nalogah 2.08.1,
2.08.2 in 2.08.3 so morali učenci zapisati kratko zaokroženo in povezano poustvarjalno besedilo. Če pogledamo
dosežke celotnega preizkusa, lahko ugotovimo, da te naloge kar 24 % učencev sploh ni reševalo. To je bila letos
tudi druga najslabše rešena naloga. Podobno kot v prvem delu preizkusa lahko ugotovimo, da imajo učenci
največ težav s funkcionalno uporabo slovničnih in pravopisnih pravil pri zapisu kratkega in preprostega
poustvarjalnega besedila. Kadar so usmerjeni v vsebino, delajo veliko slovničnih in pravopisnih napak oz. ne
upoštevajo slovničnih ter pravopisnih pravil.
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Analiza dosežkov nalog po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Analiza dosežkov nalog po standardih znanja glede na indeks težavnosti – neumetnostno besedilo
Slika 4.4.1.8: Dosežki učencev pri neumetnostnem besedilu po standardih znanja glede na indeks težavnosti
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V prvem delu preizkusa so bile 4 naloge, ovrednotene z 12 točkami, ki so preverjale minimalne standarde znanja,
in 5 nalog, ovrednotenih z 18 točkami, ki so preverjale temeljne standarde znanja ob branju neumetnostnega
besedila.
Učenci so, podobno kot v preteklih letih, bistveno uspešneje rešili naloge, ki so preverjale minimalne standarde
znanja, (IT je 0,79 – podobno kot leta 2011) kot naloge, ki so preverjale temeljne standarde znanja (IT je 0,51 –
podobno kot leta 2013).
Naloge, ki so preverjale minimalne standarde znanja, so razen 10. naloge preverjale učne cilje s I. taksonomske
stopnje, bile so različnih tipov nalog in vse relativno podobno uspešno rešene. Morda nekoliko izstopa že
omenjena naloga 1.06.1, ki je bila najbolje rešena in so jo rešili praktično vsi učenci.
Podobno kot v preteklih letih so učenci naloge, ki so preverjale temeljne standarde znanja nekoliko slabše
reševali. Naloge so preverjale učne cilje na vseh treh taksonomskih stopnjah. Razvidno je, da težavnost narašča s
taksonomsko stopnjo. Učenci so tako najbolje rešili nalogo 1.05.2, ki je bila na I. taksonomski stopnji, preverjala je
učni cilj na ravni prepoznavanja (določanje zaporedja dejanj), tip naloge je povezovanje, urejanje in razvrščanje.
Najslabše pa so rešili nalogo 1.12.4, ki je bila na III. taksonomski stopnji, preverjala je učni cilj na ravni sinteze
znanja (uporaba slovničnih in pravopisnih pravil), tip naloge pa je zapis kratkega odgovora.
Analiza dosežkov nalog po standardih znanja glede na indeks težavnosti – umetnostno besedilo
Slika 4.4.1.9: Dosežki učencev pri umetnostnem besedilu po standardih znanja glede na indeks težavnosti
0,9
0,8

0,79

Minimalni standardi znanja

Temeljni standardi znanja

Indeks težavnosti

0,7
0,6
0,5

0,44

0,4
0,3
0,2
0,1
0
Standardi znanja

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

441

V drugem delu preizkusa, kjer so učenci reševali naloge ob umetnostnem besedilu, sta bili 2 nalogi, ovrednoteni s
4 točkami, ki so preverjale minimalne standarde znanja, in 6 nalog, ovrednotenih s 16 točkami, ki so preverjale
temeljne standarde znanja. Podobno kot v preteklosti so učenci bolje rešili naloge, ki so preverjale znanje
minimalnih standardov. Gre za podobno sliko kot pri reševanju nalog ob neumetnostnem besedilu.
Naloge, ki so preverjale znanje minimalnih standardov (IT = 0,79), so bile na I. taksonomski ravni in vse uspešno
rešene. Izstopa naloga 2.02.1. tipa obkroževanja, ki je preverjala zmožnost prepoznavanja dejstev. Učenci so
morali odgovoriti na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila (glavne oziroma stranske književne osebe).
Tudi v drugem delu preizkusa so bile naloge, ki so preverjale znanje temeljnih standardov (IT = 0,44), na vseh treh
taksonomskih stopnjah. Najbolje rešena je bila naloga alternativnega tipa 2.04.3., ki je preverjala učni cilj na prvi I.
taksonomski stopnji (prepoznavanje dejstev). Najslabše rešena pa je že omenjena naloga 2.08.3, ki je preverjala
učni cilje na III. taksonomski stopnji (sinteza znanja), tipa zapisa kratkega odgovora.
Analiza dosežkov nalog po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Analiza dosežkov nalog po tipih nalog glede na indeks težavnosti – neumetnostno besedilo
Slika 4.4.1.10: Dosežki učencev pri neumetnostnem besedilu po tipih nalog glede na indeks težavnosti
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Učenci so bili pri reševanju nalog ob neumetnostnem besedilu uspešnejši pri nalogah obkroževanja,
alternativnega tipa ter tipa povezovanja, urejanja in razvrščanja, pri katerih pravilni odgovor izbirajo med
ponujenimi možnostmi, ali pa se tako ali drugače opredelijo do ponujenih možnosti. Vse naloge (razen 9. naloge
alternativnega tipa) so bile na I. taksonomski stopnji. Pričakovano so izrazito slabše rešene naloge zapisa kratkega
odgovora, ki so preverjale učne cilje le na III. taksonomski stopnji.
Analiza dosežkov nalog po tipih nalog glede na indeks težavnosti – umetnostno besedilo
Slika 4.4.1.11: Dosežki učencev pri umetnostnem besedilu po tipih nalog glede na indeks težavnosti
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Nekoliko drugačna je slika pri reševanju nalog ob umetnostnem besedilu, kjer izstopajo naloge povezovanja,
urejanja in razvrščanja, kratkega odgovora in zapisa kratkega odgovora, ki so izrazito slabše rešene. Te naloge so
preverjale učne cilje na II. oz. III. taksonomski stopnji. Razen 1. in 2 naloge tipa kratkega odgovora, ki sta bili na I.
taksonomski stopnji in sta verjetno zaradi tega za odtenek bolje rešeni.
Primerjava nalog po tipih nalog glede na vrsto besedila
Naloge obkroževanja in alternativnega tipa so preverjale učne cilje na I. taksonomski stopnji (tako v prvem kot v
drugem delu preizkusa) in so relativno podobno uspešno rešene, le vrstni red po težavnosti v prvem oz. drugem
delu preizkusa je obrnjen (verjetno zato, ker je ena naloga alternativnega tipa v prvem delu preizkusa na II.
taksonomski stopnji).
Naloge povezovanja, urejanja in razvrščanja so v prvem delu preizkusa na I. taksonomski stopnji, v drugem delu
preizkusa pa na II. (v obeh primerih preverjajo temeljne standarde znanja) in so verjetno zato v drugem delu
preizkusa izrazito slabše rešene.
Naloge kratkega odgovora so v obeh delih preizkusa le na II. taksonomski stopnji. Če primerjamo te naloge v
prvem in drugem delu preizkusa, lahko ugotovimo, da so v drugem delu slabše rešene. Očitno so naloge ob
umetnostnem besedilu za učence zahtevnejše.
Naloge zapisa kratkega odgovora so v obeh delih preizkusa le na III. taksonomski stopnji in so precej slabše
rešene kot naloge ostalih tipov, pri umetnostnem besedilu še nekoliko slabše.
Ugotovimo lahko, da se tudi pri tipih nalog kaže, da učenci bolje rešujejo naloge ob neumetnostnem besedilu, da
(ne glede na vrsto besedila) težavnost narašča po taksonomskih stopnjah in da so učenci najmanj uspešni pri
samostojnem tvorjenju – zapisu besedila ter pri uporabi naučenega znanja.
Sklepne ugotovitve
Letos so učenci v povprečju dosegli 27,94 točke (55,87 %) od skupaj možnih 50, torej manj kot pretekla leta.
Indeks težavnosti (IT) preizkusa leta 2016 znaša 0,56 (lani 0,66), kar pomeni, da je bil letošnji preizkus težji od
preizkusov zadnjih pet let.
Dosežki učencev pri reševanju neumetnostnega dela preizkusa (IT = 0,58) so v povprečju nekoliko boljši od
dosežkov učencev pri reševanju umetnostnega dela (IT = 0,51).
Iz dosežkov je razvidno, da težavnost nalog s taksonomskimi stopnjami narašča ne glede na vrsto besedila
(neumetnostno oz. umetnostno besedilo). Le rezultati so izrazito nižji kot v preteklih letih (zlasti pri
umetnostnem besedilu). Učenci imajo največ težav s funkcionalno uporabo slovničnih in pravopisnih pravil
pri zapisu kratkega in preprostega poustvarjalnega besedila. Kadar so učenci usmerjeni v vsebino, delajo
veliko slovničnih in pravopisnih napak oziroma ne upoštevajo slovničnih ter pravopisnih pravil.
Učenci so ne glede na vrsto besedila (neumetnostno oz. umetnostno besedilo), podobno kot v preteklih
letih, bistveno uspešneje rešili naloge, ki so preverjale minimalne standarde znanja, kot naloge, ki so
preverjale temeljne standarde znanja. Naloge, ki so preverjale minimalne standarde znanja (v obeh delih
preizkusa), so bile na I. taksonomski stopnji in vse uspešno rešene. Naloge, ki so preverjale temeljne
standarde znanja, pa so bile na vseh treh taksonomskih stopnjah. Razvidno je, da težavnost narašča s
taksonomsko stopnjo.
Po analizi dosežkov nalog po tipih nalog (glede na indeks težavnosti) lahko ugotovimo, da se tudi pri tipih
nalog kaže, da učenci bolje rešujejo naloge ob neumetnostnem besedilu, da (ne glede na vrsto besedila)
težavnost narašča po taksonomskih stopnjah in da so učenci najmanj uspešni pri samostojnem tvorjenju –
zapisu besedila ter pri uporabi naučenega znanja.
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PRILOGA 1
BESEDILO 1
Prijazna kravica

Lutke lahko izdelamo iz najrazličnejših predmetov. Papirnati krožnik za
enkratno uporabo je kot nalašč za izdelavo obraza preproste ploske lutke, saj
lahko izkoristimo njegovo izbočeno obliko.

1.

Za osnovo lutke potrebujemo dva
papirnata krožnika, rjavi in rožnati
papir, škarje, debel rdeči
flomaster in tekoče lepilo za papir.
En krožnik prerežemo približno na
polovici.

2.

Večji kos po robu namažemo s
tekočim lepilom za papir.

3.

Preden se posuši, ga obrnemo in
prilepimo na drug krožnik. To je
osnova za lutko. Nastali 'žepek' se
bo uporabljal za držalo lutke.
Treba je le še izdelati dodatke, s
katerimi določimo, kaj lutka
predstavlja.

4.

Ušesa za kravico izdelamo iz
rjavega papirja. Nekoliko boljši
videz ušes dobimo, če ju
zarežemo od spodnjega roba do
približno sredine vsakega ušesa.
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5.

En rob zareze namažemo z
lepilom in čeznjo zalepimo drug
rob. Ušesa prilepimo na zgornjo
stran glave, nad njimi pa še
rogove, ki jih izdelamo iz
ostankov prvega krožnika.

6.

Dodamo še značilen rožnati
gobček, na katerega z rdečim
flomastrom narišemo še okrogle
nosnice in usta. Oči izrežemo iz
rjavega papirja in jih prilepimo
nad gobček.

7.

Lutko vodimo tako, da jo držimo
za 'žepek' na zadnji strani glave.

Iz tega preprostega materiala lahko izdelamo tudi drugačne lutke. Če prilepimo
klapasta ušesa in radovedne oči ter narišemo smrček, dobimo igrivega psička.
Če narišemo žarečo grivo in prilepimo koničasta ušesa, dobimo prisrčnega
levčka.
Več idej za lutke lahko najdete na naslovu: http://www.knjigca.si/lutke.
SLOVAR:
klapasta ušesa – povešena ušesa
(Prirejeno po: Prijazna kravica, Znanka ali uganka 6,
Slovenščina za 6. razred osnovne šole, str. 105, Modrijan, Ljubljana 2008.)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

445

2
PRILOGA 2
BESEDILO 2
Feri Lainšček
Kovačeva hvaležnost

Nekoč so živeli trije bratje. Z mamo so živeli v leseni koči. Ker so se težko
preživljali, jih je mati poslala v svet z naročilom, da naj je ne pozabijo in se čez
sedem let vrnejo.
Najstarejši je obogatel s pekarno, drugi z gostilno. Najmlajši brat pa je v
predmestju naletel na starega kovača, ki je iskal vajenca. Kovačija je bila
majhna in revna, kovač pa star in slaboten, da ni mogel več dvigniti kladiva.
Fantu se je starec zasmilil in je ostal pri njem. Iz leta v leto sta pridelala le za
kruh in za kaj boljšega ob nedeljah.
Starejša brata sta mlajšemu ves čas prigovarjala, naj si vendar poišče boljšo
službo. Ta pa je bil dobrega srca in je starega moža že tako vzljubil, da ni želel
o tem niti slišati. Brata sta ga zaradi tega celo zasmehovala. Toda najmlajši
jima tega ni zameril. »Velika sreča je, da sta vsaj vidva bogata,« jima je
odgovarjal. »Mama bo gotovo zelo vesela in je moja revščina ne bo preveč
žalostila.«
Minilo je sedem let in bratje so morali izpolniti obljubo, ki so jo ob odhodu dali
materi.
Starejša brata sta se domov vračala s tremi vozovi, na katerih sta tovorila
svoje bogastvo. Najmlajšemu pa je stari kovač podaril le košarico orehov, ki jih
je tisto zimo sušil na peči. »Sam vidiš, da je to res vse, kar ti lahko dam v
zahvalo,« mu je šepnil kovač s solzami v očeh. »Ravno toliko jih je, da ti bo
mama ob prihodu lahko spekla potico. Enega pa boš posadil in iz njega bo
zraslo drevo, ki te bo spominjalo name, ko me ne bo več na svetu.«
Bratje so se vrnili domov in mati je bila vseh treh enako vesela. Spekla je
veliko okusno orehovo potico, a se je starejša brata nista niti dotaknila. Bila sta
užaljena. Mati je le objela vse tri sinove in ni rekla ničesar.
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Najstarejši sin je zgradil pekarno, ki je slovela po najboljšem kruhu. Drugi je
postavil gostilno, ki je bila edina daleč naokoli in je bila vedno polna. Najmlajši
pa je za hišo posadil oreh in ostal pri materi. Živela sta skromno, tako kot
večina ljudi.
Prišli so hudi časi in tudi starejša brata sta se morala navaditi na skromno
življenje. Ravno takrat pa je prvič obrodil oreh, ki ga je najmlajši sin posadil za
hišo. Ko je strl prvi oreh, je ugotovil, da so njegova jedrca zlata. Čisto zlato pa
je potem našel tudi v vseh drugih orehih s tega čudežnega drevesa. Bilo ga je
toliko, da sta lahko z materjo dobro živela vse do konca svojega življenja. Še
starejšima bratoma je lahko primaknil kak zlatnik, če sta bila v stiski.
(Odlomek)
(Prirejeno po: F. Lainšček, Kovačeva hvaležnost, Svet iz besed 6, Samostojni delovni zvezek za branje v 6. razredu
devetletne osnovne šole in 5. razredu osemletne osnovne šole, str. 111, Rokus, Ljubljana 2004.)
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I. DEL
Pozorno preberi besedilo 1 in reši naloge.
1. Poimenuj vrsto besedila, ki si ga prebral.
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Opis delovnega postopka.
B Opis znane osebe.
C Opis domačega kraja.
D Opis zanimivega dogodka.
(1 točka)
2. Iz česa je sestavljena osnova lutke?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Iz dveh plastičnih krožnikov.
B Iz dveh papirnatih krožnikov.
C Iz dveh kosov rjavega lesa.
D Iz dveh kosov rjavega blaga.
(1 točka)
3. Iz česa izdelamo ušesa?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Iz rožnatega papirja.
B Iz rjavega papirja.
C Iz rjavega blaga.
D Iz rdečega blaga.
(1 točka)
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4. Ali so glede na prebrano besedilo spodaj zapisane trditve pravilne?
Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI.
Če je trditev nepravilna, obkroži NE DRŽI.
a) Ušesa prilepimo na zgornjo stran glave.

DRŽI

NE DRŽI

b) Rogove izdelamo iz ostankov prvega
krožnika.

DRŽI

NE DRŽI

c) Z modrim flomastrom narišemo še okrogle
nosnice in usta.

DRŽI

NE DRŽI

d) Oči prilepimo pod gobček.

DRŽI

NE DRŽI

e) Lutko držimo za 'žepek' na sprednji strani
glave.

DRŽI

NE DRŽI
(5 točk)

5. Določi pravilen vrstni red opravil, tako da na vsako črto, glede na
prebrano besedilo, napišeš ustrezno zaporedno številko opravila (1–3).
____ Lutki narišemo usta in nosnice.
____ Izdelamo osnovo za lutko.
____ Izdelamo ušesa in rogove.
(3 točke)
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6. Ali so glede na prebrano besedilo spodaj zapisane trditve pravilne?
Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI.
Če je trditev nepravilna, obkroži NE DRŽI.
a) Iz preprostega materiala lahko izdelamo
tudi drugačne lutke.

DRŽI

NE DRŽI

b) Če prilepimo majhna ušesa in radovedne
oči ter prilepimo smrček, dobimo igrivega
psička.

DRŽI

NE DRŽI

c) Če narišemo žarečo grivo in prilepimo
koničasta ušesa, dobimo prisrčnega levčka.

DRŽI

NE DRŽI

d) Več idej za lutke lahko najdete v šolski
knjižnici.

DRŽI

NE DRŽI
(4 točke)

7. Kaj pomenijo številke od 1 do 7 na levi strani besedila, ki si ga prebral?
Odgovor napiši na črto.
_______________________________________________________________
(1 točka)
8. Vsaki besedi spodaj določi protipomenko.
Protipomenko napiši na črto.
a) preprost – __________________
b) spodnji – __________________
c) večji – __________________
(3 točke)
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9. Na črto dopolni poved tako, da uporabiš ustrezno besedo iz oklepaja.
a) Miška se je skrila v (luknjo / lukno) __________________ .
b) Oblikovali smo (krogljo / kroglo) _____________________ iz plastelina.
(2 točki)
10. Dopolni poved. Števnik (v oklepaju) napiši z besedo na črto.
a) Tine je bil (8.) _____________________ na matematičnem tekmovanju.
b) Njegov najboljši dosežek so (3) ____________ priznanja s tekmovanja
Računanje je igra.
(2 točki)
11. Popravi dve pravopisni napaki in na črte napiši pravilno poved.
Boris rad bere smešne zgodbe knjige o živalih in pravljice
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(3 točke)
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12. Na črte v vsaj petih povedih napiši navodila za igranje katerekoli
družabne igre. Iz napisanih navodil mora biti jasen potek in kaj je cilj igre.
Pazi na pravopisna in slovnična pravila.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(4 točke)
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II. DEL
Pozorno preberi besedilo 2 in reši naloge.
1. a) Kdo je napisal prebrano besedilo?
Ime in priimek avtorja napiši na črto.
_____________________________________
b) Na črto napiši naslov prebranega besedila.
_____________________________________
(2 točki)
2. Kdo nastopa v zgodbi?
Obkroži črko pred dvema pravilnima odgovoroma.
A Mati in hči.
B Mati in trije sinovi.
C Mati in mizar.
D Star kovač.
E Star krojač.
(2 točki)
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3. Kaj sta imela starejša dva sinova v zgodbi?
Obkroži črko pred dvema pravilnima odgovoroma.
A Pekarno.
B Kmetijo.
C Gostilno.
D Trgovino.
E Kovačijo.
(2 točki)
4. Ali so glede na prebrano besedilo spodaj zapisane trditve pravilne?
Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI.
Če je trditev nepravilna, obkroži NE DRŽI.
a) Najmlajši je obogatel s pekarno.

DRŽI

NE DRŽI

b) Kovačija je bila majhna in bogata.

DRŽI

NE DRŽI

c) Kovač je bil star in slaboten.

DRŽI

NE DRŽI

d) Fantu se je stari kovač zasmilil.

DRŽI

NE DRŽI
(4 točke)

5. Zgodba, ki si jo prebral, je pravljica. Katere značilnosti pravljice najdeš
v njej?
Na črti napiši dve značilnosti.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(2 točki)
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6. Določi pravilen vrstni red dogodkov, tako da na vsako črto napišeš
ustrezno zaporedno številko dogodka (1–4).
____ Najmlajši brat je obogatel in pomagal starejšima bratoma.
____ Po sedmih letih so se sinovi vrnili domov.
____ Najmlajši brat je skromno živel pri kovaču.
____ V deželo so prišli hudi časi in starejša brata sta težko živela.
(4 točke)
7. Zakaj sta se starejša brata odločila za svoje delo?
Odgovor napiši na črte.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(1 točka)
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2
8. Najmlajši sin si je prislužil bogastvo.
Nadaljuj zgodbo in opiši, kako je najmlajši sin ravnal s svojim bogastvom.
Pri tem upoštevaj njegove značajske lastnosti.
Nadaljevanje zgodbe napiši na črte v petih povedih.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(3 točke)
Skupno število točk preizkusa: 50
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4.4.2

Analiza dosežkov učencev v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine
v 9. razredu

Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
V šolskem letu 2015/2016 je bil preizkus znanja sestavljen iz 24 nalog, ki so bile glede na cilje in standarde znanja
razdeljene na umetnostni in neumetnostni del. V celotnem preizkusu je bilo možno doseči 50 točk.
Prvi del je zajemal 14 nalog. Učenci so jih reševali s pomočjo neumetnostnega besedila (Popotovanje k Trubarju), v
drugem delu so bile naloge, ki so preverjale bralno razumevanje učencev in so se navezovale na umetnostno
besedilo (Miro Gavran, Drzna misel).
Namen preizkusa znanja je z neumetnostnim in umetnostnim besedilom preveriti:
− bralne zmožnosti – sposobnost samostojnega tihega branja neznanega besedila,
− branje podatkov iz besedila,
− razumevanje in vrednotenje prebranega besedila,
− uporabo knjižnih in jezikovnih pojmov,
− pravopisne zmožnosti,
− samostojne tvorbe krajšega besedila.
Preizkus znanja je bil sestavljen iz teh tipov nalog: obkroževanja, dopolnjevanja, povezovanja, alternativnega tipa,
tipa kratkega odgovora ter zapisa krajšega besedila.
V preizkusu so bile v različnih deležih zastopane tri taksonomske stopnje po poenostavljeni Bloomovi taksonomiji.
Preglednica 4.4.2.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Taksonomska stopnja

I.
II.
III.

Stopnje zahtevanega znanja

Delež v preizkusu

znanje in poznavanje
razumevanje in uporaba
Samostojno reševanje novih problemov,
samostojna interpretacija in vrednotenje

50 %
36 %
14 %

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.2.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev

88

Število postavk

50

Možne točke

50

Povprečno število absolutnih točk

34,52

Povprečno število odstotnih točk

69,05

Standardni odklon odstotnih točk

15,94

Indeks težavnosti

0,69

Indeks zanesljivosti

0,89

Preizkus znanja iz slovenščine je opravljalo 88 učencev. Od 50 možnih točk so v povprečju osvojili 34,52 točke (69 %).
V prvem delu so učenci reševali naloge s pomočjo neumetnostnega besedila (Potovanje k Trubarju), kjer so lahko
učenci osvojili 30 točk od 50. V povprečju so osvojili 19,96 točke (66,5 %). V drugem delu preizkusa je bilo
izhodiščno umetnostno besedilo (Miro Gavran, Drzna misel). Od 20 možnih točk so učenci v povprečju osvojili
14,56 točke (72,8 %). Najnižje število doseženih točk v preizkusu je bilo 12 točk (24 %). Dosegel jih je en učenec.
Največ, 47 točk (94 %) je prav tako dosegel en učenec. Najvišjega možnega števila točk ni dosegel nihče.
Frekvenčna porazdelitev je močno levo asimetrična. Na levi se nahaja 14 % vseh dosežkov, ki so razporejeni med
24 in 48 odstotnimi točkami. Večina dosežkov je na desni med 54 in 94 odstotnimi točkami z najvišjima vrhovoma
na 68 in 80 odstotnih točk.
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Povprečni IT celotnega preizkusa je 0,69. Učenci so dobro reševali naloge umetnostnega dela, pri katerem je IT
0,73. Nekoliko slabše, a kljub temu dobro, so reševali tudi naloge z neumetnostnim besedilom, kar izkazuje IT, ki je
v tem delu 0,67.
Pri indeksu diskriminativnosti ni odstopanj med neumetnostnim in umetnostnim delom preizkusa. Vrednost v
neumetnostnem in v umetnostnem pa je 0,34.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.4.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini (NIS), 9. razred

Preverjanje znanja je opravilo 53 učencev in 35 učenk. Večja razlika v številu učencev in učenk izhaja iz
prostovoljnega opravljanja NPZ in dejstva, da prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom
obiskuje večje število učencev kot učenk.
Razberemo lahko, da so učenke dosegale nekoliko višje dosežke, saj pod 50 % beležimo dosežke 11 učencev in 1
učenke, medtem ko so med najvišjimi dosežki učenke dobro zastopane. Dosežke med 80 % in 94 % je doseglo 16
učenk in 13 učencev. Najvišji dosežek je dosegla učenka, najnižjega pa učenec.
V posameznih regijah se odloča za opravljanje NPZ iz slovenščine zelo različno število učencev in različno število
šol. V nekaterih regijah tudi samo ena šola. Iz Zasavske in Notranjsko-kraške se preverjanja ni udeležila nobena šola
oziroma učenec. Najboljše dosežke so dosegli učenci Pomurske regije, najslabše dosežke pa učenci Gorenjske
regije.

458

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.4.2.2: Porazdelitev točk pri slovenščini (NIS), 9. razred

ZELENO OBMOČJE

V zeleno območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo
spodnjo mejo četrtine dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri osmih nalogah (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. – skupaj 13 postavk) smo preverjali miselne
procese na I. taksonomski stopnji (znanje, prepoznavanje), pri eni nalogi (10. – 1 postavka) pa na II. taksonomski
stopnji (razumevanje, uporaba znanja).
Tipi nalog: Največ je nalog obkroževanja (5 postavk), sledijo naloge kratkega odgovora (4 postavke), naloge
alternativnega tipa (3 postavke) in dopolnjevanja (2 postavki).
Učenci:
− poiščejo podatek iz besedila (naloga 1.01.1);
− iščejo zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu) (naloge 1.02.1, 1.03.1, 1.04.1, 1.04.2, 1.05.2, 1.05.3, 1.05.4,
1.06.1, 1.06.2, 1.07.1, 1.07.2 ter 1.08.2);
v
besedilu poiščejo glavne in vrstilne števnike – dopolnijo poved z ustrezno obliko glavnega števnika
−
(naloga 1.10.2).
Učenci poiščejo osnovne podatke v neumetnostnem besedilu in o njem ter pravilno zapišejo glavni števnik.
Zgled: naloga 1.06
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Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri štirih nalogah (1., 2., 3. in 6. – skupaj 7 postavk) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (znanje, prepoznavanje), pri dveh nalogah (7. in 8. – skupaj 5 postavk) pa na II. taksonomski
stopnji (razumevanje, uporaba znanja).
Tipi nalog: V rumeno območje so se uvrstile naloge obkroževanja, povezovanja, zapisa kratkega odgovora in
alternativnega tipa.
Učenci:
− poiščejo podatek iz umetnostnega besedila (naloge 2.01.1, 2.02.1, 2.03.1, 2.03.2, 2.03.3, 2.03.4 in 2.06.2);
− razčlenjujejo dogajanje na dogajalne enote (nalogi 2.07.1 in 2.07.2);
− poskušajo razumeti psihološke lastnosti književne osebe na podlagi dogajanja, dialoga in ravnanja književne
osebe (naloge 2.08.1, 2.08.2 in 2.08.3).
Učenci prepoznajo osnovne podatke iz besedila, razčlenjujejo dogajanje na posamezne dogajalne enote in
razumejo nekatere psihološke lastnosti književne osebe.
Zgled: naloga 2.08
RUMENO OBMOČJE

V rumeno območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo
mejo med polovicama dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (8. – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje, prepoznavanje), pri štirih nalogah (9., 10., 11. in 13. – skupaj 6 postavk) pa na II. taksonomski stopnji
(razumevanje, uporaba znanja).
Tipi nalog: Naloge uvrščamo med tipe nalog kratkega odgovora in obkroževanja.
Učenci:
− iščejo zahtevani podatek – poiščejo podatek, kdaj je mlin ropotal dan in noč (naloga 1.08.1);
− s preprosto definicijo in ob zgledih skušajo razložiti pomen besede (osnovne razločevalne lastnosti)
(naloga 1.09.1);
− v besedilu poiščejo glavne in vrstilne števnike – dopolnijo poved z ustrezno obliko vrstilnega števnika
(naloga 1.10.1);
− v besedilu poiščejo osebne zaimke – besede v oklepaju nadomestijo z ustreznim zaimkom v 3. osebi ednine
(naloga 1.11.1), množine (naloga 1.11.2) in dvojine (naloga 1.11.3);
− ob danem korenu navajajo besede iste besedne družine (naloga 1.13.1).
Učenci znajo razložiti stalno besedno zvezo, tvoriti besede iz iste besedne družine, pravilno zapisati vrstilni števnik
in samostalnik nadomestiti z osebnim zaimkom.
Zgled: naloga 1.11
Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (6. – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje, prepoznavanje), pri eni nalogi (9. – 1 postavka) pa na II. taksonomski stopnji (razumevanje, uporaba
znanja).
Tipi nalog: V rumeno območje sta se uvrstili nalogi kratkega odgovora.
Učenci:
− poiščejo podatek iz umetnostnega besedila – prepoznajo dogajalni prostor (naloga 2.06.1);
− zaznavajo perspektive književnih oseb (naloga 2.09.2).
Učenci razumejo perspektivo književnih oseb in prepoznajo dogajalni prostor.
Zgled: naloga 2.09
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RDEČE OBMOČJE

V rdeče območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo
zgornjo mejo tretje četrtine dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (5. – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje, prepoznavanje), pri dveh nalogah (12. in 13. – skupaj 3 postavke) smo preverjali miselne procese na II.
taksonomski stopnji (razumevanje, uporaba znanja), pri eni nalogi (14. – skupaj 1 postavka) pa delovanje na III.
taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: V rdečem območju so naloge kratkega odgovora, alternativnega tipa in zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− iščejo zahtevani podatek – prepoznajo, da podatek, da je bil turjaški baker v Benetkah zelo cenjen, ne drži
(naloga 1.05.1);
− v besedilu poiščejo glagole in jim določijo spol, število, čas – zapisano poved v preteklem postavijo v sedanji
čas (naloga 1.12.1);
− ob danem korenu navajajo besede iste besedne družine – najdejo več kot eno besedo s korenom ZID
(nalogi 1.13.2 in 1.13.3);
− pišejo krajša besedila – opišejo zunanjost in lego objekta na sliki (naloga 1.14.1).
Učenci prepoznajo več podatkov iz besedila, znajo zapisati poved v zahtevanem času in tvoriti besede iste besedne
družine. Samostojno tvorijo krajše besedilo glede na zahtevani kriterij.
Zgled: naloga 1.13
Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (4. in 5. – skupaj 2 postavki) smo preverjali miselne procese na I.
taksonomski stopnji (znanje, prepoznavanje), pri eni nalogi (9. – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na II.
taksonomski stopnji (razumevanje, uporaba znanja) ter pri eni nalogi (10. – 1 postavka) delovanje na III.
taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Nalogo uvrščamo med naloge zapis kratkega odgovora in dopolnjevanja.
Učenci:
− poiščejo podatek iz besedila – prepoznajo, kaj sta načrtovala dečka, da bi učitelj poklical starše na razgovor
(naloga 2.04.1), ter izberejo poved, ki ustrezno dopolnjuje dano poved (naloga 2.05.1);
zaznavajo
perspektive književnih oseb – razumejo, za koga sta dečka postala junaka (naloga 2.09.1);
−
− predstavljajo zunanjost, značaj in ravnanje književne osebe/književnih oseb – napišejo vsebinsko ustrezen
konec zgodbe (naloga 2.10.1).
Učenci so bolj zanesljivi pri iskanju podatkov iz besedila, razumevanju ravnanja književnih oseb. Znajo
samostojno tvoriti zaključek zgodbe.
Zgled: naloga 2.04
MODRO OBMOČJE

V modro območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo
mejo zgornje desetine dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (12. – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na II. taksonomski stopnji
(razumevanje, uporaba znanja) ter pri eni nalogi (14. – 1 postavka) delovanje na III. taksonomski stopnji (analiza,
sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Naloge so tipa kratkega odgovora in zapisa kratkega odgovora.
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Učenci:
− v besedilu poiščejo glagole in jim določijo spol, število, čas – zapisano poved v preteklem postavijo v prihodnji
čas (naloga 1.12.2);
− z vajami usvajajo osnovna pravila slovenskega pravopisa – zapišejo jezikovno ustrezno besedilo
(naloga 1.14.4).
Učenci v modrem območju znajo poved postaviti v zahtevani glagolski čas in so natančnejši pri upoštevanju
osnovnih pravil pravopisa.
Zgled: naloga 1.12.2
Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (10. – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na III. taksonomski stopnji
(analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogo zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− predstavljajo zunanjost, značaj in ravnanje književne osebe/književnih oseb – napišejo zaokroženo/
povezano besedilo v vsaj sedmih povedih (naloga 2.10.2).
Učenci v modrem območju tvorijo in zapišejo krajše besedilo v zaokroženo celoto.
Zgled: naloga 2.10
NAD MODRIM OBMOČJEM

V to območje spadajo naloge, ki jih tudi učenci z najvišjimi dosežki niso rešili s 65-odstotno uspešnostjo.
Neumetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (14. – skupaj 2 postavki) smo preverjali miselne procese na III. taksonomski
stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogami zapisa kratkih odgovorov.
Učenci NE:
− pišejo krajših besedil – ne opišejo namembnosti objekta na sliki (naloga 1.14.2);
− napišejo povezanega neumetnostnega besedila v sedmih povedih (naloga 1.14.3).
Tudi najuspešnejši učenci ne opišejo namembnosti objekta na sliki in ne napišejo povezanega neumetnostnega
besedila v zahtevanem obsegu.
Zgled: naloga 1.14
Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (10. – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na III. taksonomski stopnji
(analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z zapisom kratkega odgovora.
Učenci NE:
− obvladajo osnovnih pravil slovenskega pravopisa – ne zapišejo jezikovno ustreznega umetnostnega besedila
(naloga 2.10.3).
Tudi najuspešnejši učenci ne napišejo vsebinsko zaokroženega in jezikovno ustreznega avtorskega sklepa zgodbe.
Zgled: naloga 2.10
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.4.2.3: Specifikacijska tabela, slovenščina (NIS), 9. razred
Naloga

Število Vsebina
točk

Cilj – učenec

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

IT

ID

I. DEL (Neumetnostno besedilo: Marjeta Zorec, Popotovanje k Trubarju, Galeb: mladinska revija, Zadruga Novi Matajur, Čedad 2008.)
1

1.1

1

2

2.1

1

3

3.1

1

4

4.1

1

4.2

1

5.1

1

5.2

1

5.3

1

5.4

1

6.1

1

6.2

1

7.1

1

7.2

1

8.1

1

8.2

1

5

6

7

8

Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo

poišče podatek iz besedila;

M

I.

zeleno

0,80

0,25

išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu);

M

I.

zeleno

0,86

0,10

išče zahtevani podatek;

M

I.

zeleno

0,98

0,37

išče zahtevani podatek;

M

I.

zeleno

0,91

0,32

išče zahtevani podatek;

M

I.

zeleno

0,95

0,31

išče zahtevani podatek;

M

I.

rdeče

0,56

0,12

išče zahtevani podatek;

M

I.

zeleno

0,78

-0,07

išče zahtevani podatek;

M

I.

zeleno

0,91

0,31

išče zahtevani podatek;

M

I.

zeleno

0,98

0,07

išče zahtevani podatek;

M

I.

zeleno

0,81

0,36

išče zahtevani podatek;

M

I.

zeleno

0,78

0,45

išče zahtevani podatek;

M

I.

zeleno

0,90

0,15

išče zahtevani podatek;

M

I.

zeleno

0,88

0,47

išče zahtevani podatek;

M

I.

rumeno

0,67

0,42

išče zahtevani podatek;

M

I.

zeleno

0,80

0,50
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Število
Vsebina
točk

Naloga

9

9.1

1

10

10.1
10.2
11.1
11.2
11.3
12.1
12.2
13.1
13.2
13.3
14.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14.2

1

14.3

1

14.4

1

11

12
13

14
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Neumetnostno
besedilo
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo
Neumetnostno
besedilo

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

s preprosto definicijo in ob zgledih skušajo razložiti pomen besede (osnovne
razločevalne lastnosti);
v besedilu poišče glavne in vrstilne števnike;
v besedilu poišče glavne in vrstilne števnike.
v besedilu poišče osebne zaimke;
v besedilu poišče osebne zaimke;
v besedilu poišče osebne zaimke;
v besedilu poišče glagole in jim določi spol, število, čas;
v besedilu poišče glagole in jim določi spol, število, čas;
ob danem korenu navaja besede iste besedne družine;
ob danem korenu navaja besede iste besedne družine;
ob danem korenu navaja besede iste besedne družine;
ob učiteljevi pomoči/sam piše krajša besedila;

T

II.

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ob učiteljevi pomoči/sam piše krajša besedila;

Cilj – učenec

IT

ID

rumeno

0,70

0,27

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.

rumeno
zeleno
rumeno
rumeno
rumeno
rdeče
modro
rumeno
rdeče
rdeče
rdeče

0,72
0,55
0,60
0,57
0,43
0,34
0,38
0,72
0,60
0,52
0,59

0,46
0,27
0,56
0,56
0,48
0,45
0,42
0,34
0,57
0,54
0,34

T

III.

nad modrim

0,31

0,28

vadi izražanje iste osebe/živali/predmeta/kraja/ v zaporednih povedih;

T

III.

nad modrim

0,22

0,24

z vajami usvaja osnovna pravila slovenskega pravopisa.

T

III.

modro

0,17

0,34
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Območje

Naloga

Točke

Vsebina

Cilj – učenec

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

IT

ID

II. DEL (Umetnostno besedilo: Miro Gavran, Srečni dnevi, Svet iz besed, Rokus, Ljubljana 2003.)
1

1.1

1

Umetnostno besedilo

poišče podatek iz besedila;

M

I

zeleno

0,86

0,30

2

2.1

1

Umetnostno besedilo

poišče podatek iz besedila;

M

I

zeleno

0,94

0,43

3

4

3.1
3.2
3.3
3.4
4.1

1
1
1
1
1

Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo

poišče podatek iz besedila;
poišče podatek iz besedila;
poišče podatek iz besedila;
poišče podatek iz besedila;
poišče podatek iz besedila;

M
M
M
M
M

I
I
I
I
I

zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
rdeče

0,91
0,91
0,89
0,85
0,73

0,25
0,23
0,28
0,17
0,28

5

5.1

1

Umetnostno besedilo

poišče podatek iz besedila;

M

I

rdeče

0,61

0,47

6

6.1
6.2
7.1
7.2
8.1

1
1
1
1
1

Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo

M
M
T
T
T

I
I
II
II
II

rumeno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno

0,75
0,61
0,90
0,75
0,80

0,38
0,44
0,35
0,48
0,30

8.2

1

Umetnostno besedilo

T

II

zeleno

0,90

0,14

8.3

1

Umetnostno besedilo

T

II

zeleno

0,77

0,26

9.1
9.2
10.1
10.2
10.3

1
1
1
1
1

Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo

poišče podatek iz besedila;
poišče podatek iz besedila;
razčlenjuje dogajanje na dogajalne enote;
razčlenjuje dogajanje na dogajalne enote;
poskuša razumeti psihološke lastnosti, književne osebe na podlagi dogajanja,
dialoga in ravnanja književne osebe;
poskuša razumeti psihološke lastnosti, književne osebe na podlagi dogajanja,
dialoga in ravnanja književne osebe;
poskuša razumeti psihološke lastnosti, književne osebe na podlagi dogajanja,
dialoga in ravnanja književne osebe;
zaznava perspektive književnih oseb;
zaznava perspektive književnih oseb;
predstavlja zunanjost, značaj in ravnanje književne osebe/književnih oseb;
predstavlja zunanjost, značaj in ravnanje književne osebe/književnih oseb;
z vajami usvaja osnovna pravila slovenskega pravopisa.

T
T
T
T
T

II
II
III
III
III

rdeče
rumeno
rdeče
modro
nad modrim

0,51
0,81
0,52
0,41
0,13

0,40
0,30
0,52
0,52
0,31

7
8

9
10

LEGENDA:
Naloga: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja, po Navodilih za vrednotenje in po programu za e-vrednotenje;
Število točk: zapisano maksimalno število točk vprašanja/dela naloge/naloge;
Vsebina: zapisana vrsta besedila, z uporabo katere rešujemo vprašanje/del naloge/nalogo: NUB – neumetnostno besedilo; UB – umetnostno besedilo oziroma JEZIK, če z vprašanjem/delom naloge/nalogo preverjamo
slovnična in pravopisna pravila;
Cilj – učenec: zapisan cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu;
Standard znanja: zapisan standard znanja, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga: M – minimalni, T – temeljni; povzeto po Učnem načrtu;
Taksonomska stopnja (po Bloomu): zapisana taksonomska stopnja vprašanja/dela naloge/naloge: I. – znanje in prepoznavanje, II. – razumevanje in uporaba, III. – analiza in sinteza ter vrednotenje;
Območje: zapisno območje, v katero se je uvrstilo vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Opisih dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS-om.
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Dosežki učencev po vsebini glede na indeks težavnosti
Dosežki neumetnostnega dela preizkusa (povprečni IT je 0,67) so nekoliko nižji od dosežkov umetnostnega dela
(povprečni IT je 0,73).
Slika 4.4.2.4: Dosežki učencev po vsebini glede na indeks težavnosti
1
0,9

Neumetnostni del

Umetnostni del

0,8
Indeks težavnosti

0,7

0,73
0,67

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Neumetnostni del

Umetnostni del
Deli preizkusa

Neumetnostni del preizkusa lahko nadalje razdelimo na naloge, ki jih učenci rešujejo z uporabo besedila, in na
jezikovne naloge.
Med nalogami, vezanimi na branje in razumevanje neumetnostnega besedila, so učenci najuspešneje rešili
naloge 1.3.1, 1.4.2 in 1.5.4, pri katerih so morali poiskati zahtevani podatek iz besedila in v nalogi obkrožiti
ustrezno trditev oziroma ugotoviti, ali zapisana trditev drži. Dobre dosežke so dosegali tudi pri nalogah 1.2.1, 1.5.3.,
1.71 in 1.7.2, kjer je bilo prav tako potrebno v besedilu poiskati zahtevani podatek. Pri reševanju tovrstnih nalog so
bili zelo uspešni. Nekoliko slabše so reševali nalogo 1.5.1, kjer je bilo potrebno natančno branje pri iskanju
ustreznega podatka iz besedila.
Najslabše so reševali nalogi 1.14.3 in 1.14.4, kjer je bilo potrebno smiselno povezati samostojno krajše besedilo in
ga jezikovno pravilno zapisati.
Na področju razumevanja besedila, torej nalog, ki preverjajo predvsem bralno razumevanje, je povprečni IT 0,73.
Na področju jezika so učenci dosegali nižje dosežke. Povprečni IT je 0,54.
Uspešni so bili pri reševanju naloge 1.10.1, zapis glavnega in vrstilnega števnika, in nalogi 1.13.1, kjer so ob danem
korenu navedli besedo iste besedne družine in s tem izkazali svoje znanje.
Slabše so reševali nalogi 1.12.1 in 12.2, ki sta zahtevali od učenca pretvorbo povedi v sedanji in prihodnji čas. Pri
tej nalogi niso bili dovolj natančni že pri samem prepisu podane povedi.
Nekoliko slabše so reševali tudi nalogo 1.11.3, pri kateri je bilo potrebno izkazati znanje poznavanja osebnih
zaimkov.
V delu preizkusa, povezanem z branjem in razumevanjem umetnostnega besedila, so bili tokrat najuspešnejši
pri iskanju podatkov iz besedila. Uspešni so bili pri poimenovanju glavnih junakov v nalogi 2.2.1, in pri nalogah
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 in 2.3.4, kjer so morali s pomočjo umetnostnega besedila ugotoviti, ali zapisani podatek drži.
Dobre dosežke so dosegali pri nalogi določanja časovnega zaporedja oziroma razčlenjevanju dogajanja na
dogajalne enote 2.7.1. Najslabše so rešili nalogi 2.10.2, kjer so morali zapisati srečen konec zgodbe v sedmih
povedih, in 2.10.3, kjer je bil zahtevan jezikovno pravilen zapis povedi.
Samostojno pisno izražanje je še vedno velika težava učencev, ki se šolajo v izobraževalnem programu z NIS.
Pri tem so še vedno manj spretni, besedišče je skromno, struktura povedi preprosta. Vsebina je večinoma
skromna in le redki uspejo popolnoma izpolniti vse zahtevane kriterije dane naloge.
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Učenci so bili uspešni pri reševanju nalog, kjer je bilo potrebno v besedilu poiskati določeni podatek. Dobro
so reševali tovrstne naloge tako v umetnostnem kot tudi v neumetnostnem besedilu.
Manj uspešno so reševali jezikovne naloge. Najslabši dosežki pa so ponovno zabeleženi pri nalogah, ki
preverjajo znanje in uporabo osnovnih pravil slovenskega pravopisa.
Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
V prvem delu preizkusa, ki so ga učenci reševali ob branju neumetnostnega besedila, je bilo 14 nalog na vseh
taksonomskih stopnjah (osem na I., pet na II. in ena na III. stopnji). Težavnost nalog s taksonomskimi stopnjami
enakomerno narašča. Tako so učenci v skladu s pričakovanji najboljše dosežke dosegali pri nalogah na I.
taksonomski stopnji (povprečni IT je 0,84), slabše pri nalogah na II. taksonomski stopnji (povprečni IT je 0,56),
pričakovano najslabše pa pri nalogi na III. taksonomski stopnji (povprečni IT je 0,32).
Slika 4.4.2.5: Dosežki učencev pri neumetnostnem delu preizkusa po taksonomskih stopnjah glede na indeks
težavnosti
0,9

0,84

0,8
0,7
0,56

Indeks težavnosti

0,6
0,5
0,4

0,32

0,3
0,2
0,1
0
1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Taksonomske stopnje

Na I. taksonomski stopnji so bili učenci najuspešnejši pri reševanju nalog 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.7.1 in
1.7.2. Pri vseh nalogah so morali poiskati zahtevani podatek iz besedila.
Nekoliko manj uspešni so bili pri nalogi 1.5.1, kjer so prav tako morali poiskati zahtevani podatek iz besedila, a se je
naloga izkazala za nekoliko zahtevnejšo. Učenci so morali biti zelo natančni pri branju, saj je bila v trditvi napačna
le ena beseda.
Naloge na II. taksonomski stopnji so učenci pričakovano nekoliko slabše reševali, saj zahtevajo zahtevnejše
miselne procese, kot sta razumevanje in uporaba. Najboljše dosežke so dosegli pri nalogah 1.10.1 in 1.13.1, kjer so
izkazali znanje pravilne uporabe in zapisa glavnega in vrstilnega števnika ter poznavanje besed iste besedne
družine.
Najslabše pa so reševali nalogi 1.12.1 in 1.12.2, kjer je bilo potrebno zapisano poved postaviti v prihodnji čas.
Na III. taksonomski stopnji so učenci izkazali največ znanja pri nalogi 1.14.1, opisu zunanjosti in lege stavbe.
Najslabši rezultat pa so dosegli pri nalogi 1.14.4, kjer naj bi uporabili jezikovno pravilen zapis povedi.
V drugem delu preizkusa, ki so ga učenci reševali ob branju umetnostnega besedila, je bilo 10 nalog na vseh
taksonomskih stopnjah (šest na I., tri na II. in ena na III. stopnji). Tudi tu so učenci v skladu s pričakovanji najboljše
dosežke dosegali pri nalogah na I. taksonomski stopnji (povprečni IT je 0,81), malenkost slabše na II. taksonomski
stopnji (povprečni IT je 0,78), najslabše pa pri nalogi na III. taksonomski stopnji (povprečni IT je 0,35).
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Slika 4.4.2.6: Dosežki učencev pri umetnostnem delu preizkusa po taksonomskih stopnjah glede na indeks
težavnosti
0,9

0,81

0,8

0,78

0,7
Indeks težavnosti

0,6
0,5
0,4

0,35

0,3
0,2
0,1
0
1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Taksonomske stopnje

Na I. taksonomski stopnji so učenci zelo dobro rešili večino nalog. Najuspešnejši so bili pri nalogah 2.3.1, 2.3.2 in
2.3.3, kjer je bilo potrebno poiskati in obkrožiti pravilno, jasno in nedvoumno trditev glede na prebrano besedilo.
Prav tako so zelo dobro reševali nalogo 2.2.1, kjer je bilo potrebno določiti glavna junaka iz besedila in njuni imeni
zapisati v obliki kratkega odgovora. Slabše pa so reševali nalogo 2.5.1. Učenci so morali dopolniti poved z ustrezno
besedo glede na prebrano besedilo. Enako slabo so rešili nalogo 2.6.2, kjer so odgovorili na zastavljeno vprašanje s
podatkom iz besedila.
Na II. taksonomski stopnji so učenci zastavljene naloge dobro reševali. Najbolje so reševali nalogo 2.8.2. Pri tej
nalogi so morali s pomočjo izhodiščnega besedila, na podlagi dogajanja, razumeti in določenim osebam iz
besedila pripisati ustrezno značajsko lastnost. Dobro so reševali tudi nalogo 2.7.1, zapis nadaljevanja zaporedja
dogodkov iz besedila. Najnižje dosežke so dosegli pri nalogi 2.9.1, kjer je bilo potrebno s pomočjo besedila zaznati
perspektivo književnih oseb in zapisati ustrezno ugotovitev.
Celotna 10. naloga drugega dela preizkusa je preverjala miselne procese III. taksonomske stopnje. Pri tej nalogi so
učenci morali napisati ustrezen srečen konec zgodbe. Večina je uspešno zapisala vsebinsko ustrezen konec, velike
težave pa so imeli pri oblikovanju zaokrožene celote in pri jezikovno pravilnem zapisu posameznih povedi
(2.10.3). Tu do dosegli zelo nizke dosežke.
Učenci so na vseh taksonomskih stopnjah reševali naloge nekoliko nad pričakovanji. Predvsem na I. stopnji so
zelo dobro reševali naloge. Dobre dosežke pa so dosegli tudi na II. taksonomski stopnji pri reševanju nalog v
umetnostnem delu preizkusa. Na III. taksonomski stopnji so v skladu s pričakovanji dosežki nekoliko nižji.
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Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.2.7: Dosežki učencev pri neumetnostnem in umetnostnem delu preizkusa po standardih znanja glede na
indeks težavnosti
Minimalni standardi
0,9

0,84

Temeljni standardi
0,81

0,8

Indeks težavnosti

0,7

0,65

0,6
0,5

0,49

0,4
0,3
0,2
0,1
0
Neumetnostni del

Deli preizkusa

Umetnostni del

Pri neumetnostnem besedilu smo pri osmih nalogah preverjali minimalne standarde znanja in pri šestih
temeljne. Najboljše so reševali nalogi 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 in 1.4.2, kjer je bilo potrebno poiskati podatek iz besedila in
obkrožiti ustrezen odgovor. Zelo dobro so med nalogami z minimalnimi standardi rešili tudi naloge alternativnega
tipa 1.5.4 in 1.5.3, kjer so morali v besedilu poiskati določene podatke in glede na prebrano besedilo določiti, ali
zapisana trditev drži ali ne drži.
Med nalogami, ki so preverjale minimalne standarde, so najslabše reševali nalogo 1.5.1, alternativnega tipa, in
nalogo 1.8.1, kjer so prav tako iskali zahtevani podatek iz besedila, le da je bilo potrebno odgovor zapisati v obliki
kratkega odgovora, čeprav je obe nalogi rešila več kot polovica učencev.
Glede na minimalne standarde je bilo pričakovano, da bodo učenci pri teh nalogah dosegali višje dosežke.
Povprečni IT minimalnih standardov je bil 0,84.
Učenci so dosegali bistveno nižje dosežke pri nalogah, kjer smo preverjali temeljne standarde, in sicer je bil
povprečni IT 0,49. Najbolje so reševali nalogi 1.10.1, kjer so morali zapisati pravilno obliko števnika, in 1.13.1, kjer so
tvorili besedo iste besedne družine. Najslabše so reševali nalogo 1.14.4. Težave so imeli pri jezikovno pravilnem
zapisu povedi.
Pri umetnostnem besedilu smo pri šestih nalogah preverjali minimalne standarde znanja in pri štirih temeljne.
Najboljše med nalogami z minimalnimi standardi so rešili 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 in 2.3.4, torej naloge alternativnega tipa,
pri katerih je bilo potrebno v besedilu poiskati določeni podatek in ustrezno obkrožiti, ali trditev drži. Najslabše so
rešili nalogo 2.5.1, kjer so učenci morali izbrati ustrezno besedo in z njo dopolniti poved.
Med nalogami s temeljnimi standardi so najbolje rešili nalogi 2.7.1 in 2.7.2, nalogo časovnega zaporedja,
zapisanega v obliki zapisa kratkega odgovora. V nalogi 2.10.1 so ustrezno dobro zapisali srečen konec zgodbe.
Najslabše rezultate pa so dosegli pri nalogi 2.10.3, kjer so morali samostojno slovnično in pravopisno pravilno
napisati povedi.
Povprečni IT minimalnih standardov pri umetnostnem besedilu je bil 0,81. Pri nalogi, kjer smo preverjali
temeljne standarde znanja, pa je povprečni IT 0,65, kar je nad pričakovanji.
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Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.2.8: Dosežki učencev pri neumetnostnem in umetnostnem delu preizkusa po tipih nalog glede na indeks
težavnosti
Obkroževanje

Alternativni tip

Dopolnjevanje

Kratek odgovor

Zapis krajšega besedila

Povezovanje

1
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Indeks težavnosti
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0,8

0,82

0,77

0,74
0,64

0,63

0,6
0,5
0,4

0,35

0,32

0,3
0,2
0,1
0
Neumetnostno besedilo

Umetnostno besedilo
Deli preizkusa

Naloge iz neumetnostnega besedila so zajele te tipe nalog: obkroževanja, dopolnjevanja, alternativnega tipa,
kratkega odgovora in zapisa krajšega besedila.
Učenci so najbolje reševali naloge obkroževanja in alternativnega tipa ter dopolnjevanja. Slabše dosežke pa so
dosegali pri nalogah zapisa krajšega besedila.
Naloge iz umetnostnega besedila so zajele te tipe nalog: obkroževanja, alternativnega tipa, dopolnjevanja,
povezovanja, kratkega odgovora in zapisa krajšega besedila.
Učenci so zelo dobro reševali naloge alternativnega tipa in povezovanja. Najnižje dosežke pa so dosegali pri
nalogah zapisa kratkega odgovora.
Sklepne ugotovitve
V primerjavi s šolskim letom 2014/2015 se je NPZ udeležilo nekoliko manj učencev. Povprečni dosežki
preizkusa so v primerjavi z lanskimi in predlanskimi nekoliko višji. V povprečju boljši dosežki so tako na
umetnostnem kot tudi na neumetnostnem delu preizkusa.
Razmerje glede udeležbe po spolu se ni bistveno spremenilo. Najvišje dosežke so dosegala dekleta, ni pa jih
bilo med najnižjimi.
Glede na IT so učenci nekoliko bolje reševali naloge umetnostnega dela. Nekoliko večja razlika je bila pri
nalogah temeljnega standarda znanja.
Pričakovano so učenci najbolje reševali naloge I. taksonomske stopnje, vendar pa so mnogo bolje kot pretekli
dve leti reševali tudi naloge II. in III. taksonomske stopnje. Vzrok višjih dosežkov bi bili lahko v učencem
ustreznejšem izboru besedil.
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PRILOGA 1
Besedilo 1

MARJETA ZOREC: POPOTOVANJE K TRUBARJU
Svet okoli Rašice je bil obljuden v začetku 12. stoletja. Na križišču trgovskih in
krošnjarskih poti proti Kočevju in Reki je Rašica postala pomembno prometno
in gospodarsko središče. Leta 1332 se omenja grajski mlin. To je današnji
Temkov mlin.
V 14. in 15. stoletju so imeli Turjačani ob vodi Rašici številne fužine in plavže
za železovo rudo, zato so Rašico imenovali tudi Fužinščica. Turjaško železo je
bilo v Benetkah zelo cenjeno. Domačini so bili razgledani. Ukvarjali so se s
tovorjenjem in krošnjarjenjem suhe robe, vina in medu. Kraj je imel tudi
mitnico.
Temkov mlin je bil nizek in temačen. Po
žetvi je ropotal noč in dan, na pomlad se
je začel ustavljati, poleti je zastal. Mlin je
dihal in živel z vaščani. Ljudje so vanj
prinašali mlet žito.
Prvi Trobar na Rašici je v urbarskih
zapisih omenjen l. 1482. Bil je mlinar.
Priimek pa kaže, da je bil kak trobar, Slika: Mlin je na Trubarjevi domačiji
morda graščinski trobec, klicar, ki se je najstarejši objekt.
preživljal s trobo ali trobljo. Tu, v mlinu, se
je Trobarju in njegovi ženi Jeri rodil Primož.
Pisalo se je leto 1508.
(Prirejeno po: Marjeta Zorec, Popotovanje k Trubarju, Galeb: mladinska revija, Zadruga Novi Matajur,
Čedad 2008.)

Slovar:
obljuden – naseljen, poseljen
mitnica – manjši prostor za pobiranje davka
Trobar – prvotni zapis priimka Trubar
urbar – knjiga s seznamom dohodkov zemljiškega gospoda od podložnikov
troba – preprosto glasbilo, v katero se piha
(Vir slike: http://www2.bts.si/novica.php?pid=142. Pridobljeno: 7. 1. 2016.)
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PRILOGA 2
Besedilo 2
Miro Gavran

DRZNA ZAMISEL
Dva enajstletna dečka, sošolca in prijatelja, Peter in Jure se gresta
ljubezenskega posrednika. Peter živi z mamo in si preko oglasov
neuspešno išče očeta, Jure, ki odrašča z očetom, pa sanja o mami.
Dečka nekega dne spoznata, da se razumeta tako dobro, kot bi bila brata.
Toda da bi to tudi dejansko postala, bi se morala njuna mati in oče
poročiti. Tri dni sta razmišljala, kako bi spoznala starše med sabo, da bi
bilo to kot po naključju in spontano.
V sredo v glavnem odmoru je Jure na šolskem hodniku prišel k meni in rekel.
»Fant, imam super idejo.«
»Kakšno idejo?«
»Kako bi se najina oče in mama spoznala in zbližala. Samo ta zamisel je zelo
nevarna in nerodna za naju.«
»Saj veš, da se nikoli v življenju nisem bal nevarnosti,« sem rekel z drhtečim
glasom in se bal, kaj bo Jure predlagal.
»Poglej, padlo mi je na pamet, da bi midva tukaj v šoli morala napraviti neko
veliko neumnost, tako veliko, da bi zaradi nje razrednik poklical najine starše
na pogovor, pod nujno in takoj.«
»Ampak on to počne samo pri najslabših učencih, če res hudo zamočijo,« sem
rekel.
»To bo strašno. Razen, če se bojiš?« me je vzpodbujal Jure.
»Kdo, jaz?! Kaj ti je, jaz sem pogumen za dva. Poleg tega sem pripravljen
napraviti kar koli, da se najina mama in oče srečata.«
»In da bi ju zbližale iste težave. Težave pa bosta imela zaradi naju,« je s
skrivnostnim glasom rekel Jure.
»Daj, povej že, kakšna je tvoja ideja.«
»Moja ideja je, da bi midva, tako da bi naju vsi videli, med odmorom stopila v
sosednji razred in vrgla pod klopi dve petardi, zaradi katerih bi grmelo po vsej
šoli.«
OBRNI LIST.
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»Fant, za to lahko dobiš ukor razrednika, celo ukor ravnatelja!« sem vzkliknil
zaprepaden in prestrašen zaradi takšne zamisli.
»Fant, midva potrebujeva nekaj takega. Nekaj norega, kar bo združilo najine
starše.«
»Dobro, če ti tako misliš, se ne bojim.«
»V žepu imam dve petardi, eno za tebe, eno za sebe. Premisli naslednjo uro,
če se ne bojiš, greva v odmoru v akcijo.«
»Dobro,« sem rekel, srce pa mi je zatrepetalo.
Ljudje moji, ko bi vi to videli, kako sva z Juretom v odmoru priletela v 6. b in
vrgla prižgani petardi pod klopi. Ko bi slišali to eksplozijo, ko bi slišali, kako so
deklice vreščale, pa ne samo deklice. Ko bi vi slišali ta trušč.
Vsa šola je bila na nogah, učitelji so pritekli iz zbornice, da bi videli, za kakšno
eksplozijo gre, dežurni učenec pa naju je prijavil.
V hipu sva postala največja junaka na šoli.
Ravnatelj naju je poklical na pogovor in rekel, da naju bo na sestanku
učiteljskega zbora predlagal za ukor, razrednik pa nama je dal dve kuverti in
rekel:
»To morata še danes dati svojim staršem. Notri je pismo, v katerem ju
pozivam, da jutri pod nujno prideta k meni na pogovor. Želim, da sta na tem
pogovoru tudi vidva. To je po peti uri. V mojem kabinetu.«
(Prirejeno po: Miro Gavran, Srečni dnevi, Svet iz besed, Samostojni delovni zvezek za branje v 5.
razredu devetletne osnovne šole in 4. razredu osemletne osnovne šole, Rokus, Ljubljana 2003.)
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I. DEL

Preberi besedilo 1 in reši naloge.
1.

Kdo je Marjeta Zorec? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________

(1 točka)
2.

Kateri je najstarejši objekt na Trubarjevi domačiji? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________

(1 točka)
3.

Katerega leta se omenja grajski mlin? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A Leta 2015.
B Leta 1900.
C Leta 1332.
D Leta 1223.
(1 točka)

4.

Obkroži črko pred dvema besedama, ki sta uporabljeni v besedilu.
A voz
B panj
C plavž
D situla
E fužina
(2 točki)
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5.

Ali so navedene trditve glede na prebrano besedilo pravilne? Če je trditev
pravilna, obkroži DRŽI, če trditev ni pravilna, obkroži NE DRŽI.
Turjaški baker je bil v Benetkah zelo cenjen.

DRŽI

NE DRŽI

Fužinščica se je imenovala Rašica.

DRŽI

NE DRŽI

Temkov mlin je bil visok in temačen.

DRŽI

NE DRŽI

V mlinu se je rodil France.

DRŽI

NE DRŽI
(4 točke)

6.

Na črti dopolni manjkajoči del povedi iz besedila.
Priimek pa kaže, __________________________________________________,
morda graščinski trobec, klicar,
_________________________________________________________________.
(2 točki)

7.

Obkroži črko pred dvema pravilnima nadaljevanjema trditve.
Rašica je bila v začetku 12. stoletja
A pomembno romarsko in versko središče.
B na križišču trgovskih in krošnjarskih poti.
C pomembno vinogradniško in sadjarsko območje.
D pomembno prometno in gospodarsko središče.
E znana po reji konj in drobnice.
(2 točki)
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8.

Temkov mlin ni deloval vse leto.
a) Kdaj je mlin ropotal noč in dan? Odgovor napiši na črto.
______________________________

b) Kdaj je mlin zastal? Odgovor napiši na črto.
______________________________

(2 točki)
9.

Kaj je želela avtorica povedati z besedno zvezo, da je Temkov mlin dihal
in živel z vaščani? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Da je bil v Rašici svež zrak.
B Vaščani so bili povezani z mlinom.
C Vaščani so živeli v Temkovem mlinu.
D Vaščani so imeli v mlinu dihalne vaje.
(1 točka)

10. Na črto z besedo dopolni poved tako, da uporabiš ustrezno obliko
števnika.
a) V (14.) ________________________________ stoletju so imeli Turjačani
številne fužine.
b) Leto (1482) ___________________________________________________
je leto, ko se prvič omenja priimek Trobar.
(2 točki)
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11. Besede v oklepaju nadomesti z ustreznim zaimkom in z njim na črto
dopolni poved.
a) (Primož) ________________ je šel v mlin.
b) (Tina, Jože in Miha) ________________ še niso oddali žita.
c) Sta (teta in stric) ____________________ že prišla s polja?
(3 točke)
12. Spodaj zapisano poved postavi v zahtevana časa. Novi povedi napiši na
črte.
Zaradi gostega prometa je imel kraj tudi mitnico.
Sedanji čas:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Prihodnji čas:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(2 točki)
13. Iz korena ZID tvori tri besede iste besedne družine. Besede napiši na črte.
________________________________
________________________________
________________________________

(3 točke)
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14. V najmanj sedmih povedih opiši sliko. Opiši zunanjost, lego in
namembnost stavbe. Opis naj bo smiselno povezan. Opis napiši na črte.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(4 točke)

(Vir slike pri nalogi 14: https://www.google.si/search?q=pobarvanka&biw=1024&bih=625&source=
lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn1Sb1JfKAhXMlSwKHWh9CP0Q_AUIBigB#tbm=isch&q=drawi
ngs&imgrc=seAervpESpgekM%3A. Pridobljeno: 7. 1. 2016.)
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II. DEL

Preberi besedilo 2 in reši naloge.
1.

Kdo je Miro Gavran? Odgovor napiši na črto.
________________________________

(1 točka)
2.

Kdo sta glavna junaka zgodbe? Njuni imeni napiši na črti.
________________________________
________________________________

(1 točka)
3.

Ali so spodnje trditve glede na besedilo pravilne? Če je trditev pravilna,
obkroži DRŽI. Če trditev ni pravilna, obkroži NE DRŽI.
Dečka sta bila brata.

DRŽI

NE DRŽI

Dečka sta želela spoznati starše med seboj.

DRŽI

NE DRŽI

Starši so se spoznali po oglasih.

DRŽI

NE DRŽI

Dečka sta bila ljubezenska posrednika.

DRŽI

NE DRŽI
(4 točke)

4.

Kaj sta načrtovala dečka, da bi učitelj poklical starše na razgovor?
Odgovor napiši na črto.
______________________________________________________________________

(1 točka)
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5.

Med naštetimi besedami izberi tisto, ki ustrezno dopolnjuje spodaj
zapisano poved. Izbrano besedo napiši na črto.
nesreča

naključje

veselje

dogovor

Starše sta želela spoznati med seboj,
da bi bilo to videti kot ______________________.
(1 točka)
6.

Preberi vprašanje in odgovor napiši na črto.
a) Kje sta dečka želela uresničiti svojo idejo?
______________________________

b) Kdaj sta dečka želela uresničiti svojo idejo?
______________________________

(2 točki)
7.

Na črti napiši manjkajoča dogodka glede na besedilo.
1. dogodek: Dečka sta v odmoru priletela v 6. b razred.
2. dogodek: ______________________________________________________
3. dogodek: Slišala se je eksplozija.
4. dogodek: ______________________________________________________
5. dogodek: Vsa šola je bila na nogah.
(2 točki)
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8.

Za vsako osebo v besedilu je značilna določena lastnost.
K osebi (osebam) na črto pripiši številko najbolj ustrezne lastnosti.
OSEBE:

LASTNOSTI:

_____ deklice

1

jezen

_____ ravnatelj

2

prijazen

_____ Jure

3

pogumen

4

neroden

5

prestrašen

6

ljubosumen
(3 točke)

9.

Peter je izjavil: »V hipu sva postala največja junaka na šoli.«
a) Za koga na šoli sta dečka postala junaka? Odgovor napiši na črto.
_________________________________

b) Za koga pa sta dečka postala razgrajača? Odgovor napiši na črto.
_________________________________

(2 točki)
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10. V najmanj sedmih povedih na črte napiši srečen konec zgodbe, potem ko
se je načrt dečkov, da se starša spoznata, uresničil.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(3 točke)
Skupno število točk: 50
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4.4.3

Analiza dosežkov učencev v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike
v 6. razredu

Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
V matematičnem preizkusu je 13 nalog, ovrednotenih s 50 točkami. Preizkus znanja je sestavljen iz nalog s snovnih
področij aritmetike, geometrije in merjenja.
Naloge v preizkusu znanja preverjajo cilje po sklopih:
− naravna števila do 1000,
− geometrijo,
− računske operacije z naravnimi števili in lastnosti računskih operacij,
− merske enote, pretvarjanje.
Glede na tipe nalog preizkus znanja vsebuje naloge kratkih odgovorov in eno nalogo povezovanja. Za NPZ 2016
je struktura preizkusa znanja pri matematiki prilagojena Gagnejevi taksonomiji (Gagne 1985).
Preglednica 4.4.3.1: Sestava preizkusa glede na taksonomske stopnje
Taksonomska stopnja

I.
II.
III.
IV.

Stopnje zahtevanega znanja

Delež v preizkusu

poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev
izvajanje rutinskih postopkov
uporaba kompleksnih postopkov
reševanje in raziskovanje problemov

30 %
40 %
18 %
12 %

Miselne procese I. taksonomske stopnje preverjajo štiri naloge, pet jih preverja procese II. taksonomske stopnje,
procese III. taksonomske stopnje preverjajo tri naloge, ena naloga pa preverja procese IV. taksonomske stopnje.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.3.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev

81

Število postavk

50

Možne točke

50

Povprečno število točk

23,74

Povprečno število odstotnih točk

47,48

Standardni odklon odstotnih točk

17,70

Indeks težavnosti

0,47

Indeks zanesljivosti

0,90

Indeks diskriminativnosti

0,37

Preizkus znanja iz matematike je letos pisalo 81 učencev. En učenec manj kot lani. Učenci so od 50 možnih točk
povprečno osvojili 23,74 točke (47,48 %). Maksimalnega števila točk ni dosegel noben učenec. En učenec (1,23 %)
je dosegel 46 točk (92 %), kar je za točko več, kot je dosegel najuspešnejši učenec lani, in manj, kot so dosegali
najuspešnejši učenci na preteklih preverjanjih. Eden učenec (1,23 %) ni dosegel nobene točke. Dva učenca sta
dosegla 5 točk (10 %) ali manj, štirje učenci pa so dosegli 10 (20 %) točk ali manj.
Frekvenčna porazdelitev dosežkov učencev je skoraj simetrična z dvema vrhovoma. Izrazit vrh je med 23 in 31
točkami (46 %–62 %), manj opazen vrh pa se pojavi še med 14 do 16 točkami (28–32 %).
Standardni odklon odstotnih točk 17,70 kaže na raznoliko znanje učencev. Glede na IT preizkusa 0,47 lahko
rečemo, da je bil celoten preizkus znanja ustrezno težek in precej težji od prejšnjih let.
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.4.3.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev, matematika (NIS), 6. razred

Preverjanje je opravljalo več dečkov kot deklic. Dečki so bili v povprečju uspešnejši. Večina je dosegla dosežke
med 40 in 65 odstotnimi točkam, deklice pa med 30 in 55,5 točkami. Najuspešnejši je bil deček, najmanj pa
deklica.
V regijah je pisalo različno število učencev. Več kot tretjina učencev, ki se je udeležila preverjanja, prihaja iz
Osrednjeslovenske regije, najmanj pa iz Zasavske regije. Najuspešnejši so bili učenci v Savinjski regiji, najmanj pa v
Zasavski in Obalno-kraški regiji.
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Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu
Slika 4.4.3.2: Pretvorba točk pri matematiki (NIS), 6. razred

ZELENO OBMOČJE

V zeleno območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo
spodnjo mejo četrtine dosežkov.
Vsebine: Naloge zelenega območja so bile s področja aritmetike (7 postavk).
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (3 – skupaj 4 postavke) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I.
taksonomski stopnji (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev), pri dveh nalogah (8 in 9 – 2 postavki) na II.
taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov) in pri eni nalogi (11 – 1 postavka) na III. taksonomski stopnji
(uporaba kompleksnih postopkov).
Tipi nalog: V zelenem območju so naloge kratkega odgovora.
Učenci:
− primerjajo števili in vstavijo znake <, =, > (naloge 03.1, 03.2, 03.3 in 03.5);
− seštevajo pisno v obsegu do 1000 s prehodom (naloga 08.1);
− delijo z enomestnim deliteljem brez ostanka v okviru poštevanke (naloga 09.3);
− nakažejo izračun glede na dano preprosto besedilno nalogo (naloga 11.1).
Učenci z dosežki v zelenem območju imajo osnovno orientacijo v številski vrsti do 1000. Uspešni so pri
nekaterih računih pisnega seštevanja v obsegu do 1000 in deljenja v okviru poštevanke brez ostanka.
Nakažejo izračun pri preprostejših besedilnih nalogah.
Zgled: naloga 3.1
Opomba: V zelenem območju so bile vse postavke naloge razen 4., ki je v rdečem območju.
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RUMENO OBMOČJE

V rumeno območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo
mejo med polovicama dosežkov.
Vsebine: V rumenem območju so naloge aritmetike (3 postavke), geometrije (2 postavki) in merjenja (3 postavke).
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (2 – 2 postavki) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev), pri štirih nalogah (5, 6, 7 in 8 – 6 postavk) pa na II.
taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov).
Tipi nalog: V rumenem območju so naloge kratkega odgovora.
Učenci:
− štejejo in zapišejo števila do 1000 (nalogi 02.1 in 02.2);
− označijo krajišče daljice (naloga 05.2);
− narišejo osnovno stranico trikotnika (naloga 06.2);
− z ure odčitajo celo uro (naloga 07.1);
− z ure odčitajo pol ure (nalogi 07.3 in 07.4);
− pisno seštevajo v obsegu do 1000 s prehodom (naloga 08.2).
Učenci z dosežki v rumenem območju se bolj zanesljivo orientirajo v številski vrsti do 1000 (štetje in
zapisovanje števil na številskem traku), izkazujejo uporabo osnovnega geometrijskega znanja v manjšem
obsegu (načrtovanje osnovnih geometrijskih oblik in likov) in merjenja (poimenovanje časa z uporabo
narisane ure) ter zanesljivo pisno seštevajo s prehodom.
Zgled: naloga 7.1
Opomba: V rumenem območju so vse postavke naloge razen 2., ki je v modrem območju.

RDEČE OBMOČJE

V rdeče območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo
mejo zgornje četrtine dosežkov.
Vsebine: V rdečem območju so naloge s področja aritmetike (10 postavk) in geometrije (2 postavki).
Taksonomske stopnje: Pri štirih nalogah (1, 2, 3 in 4 – 7 postavk) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I.
taksonomski stopnji (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev), pri treh nalogah (5, 6 in 9 – 3 postavke) na II.
taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov) in pri dveh nalogah (11 in 12 – 2 postavki) na III. taksonomski
stopnji (uporaba kompleksnih postopkov).
Tipi nalog: V rdečem območju so naloge kratkega odgovora.
Učenci:
− štejejo nazaj po 5 od danega števila v obsegu do 1000 (naloga 01.1);
− štejejo naprej po 3 od danega števila v obsegu do 1000 (naloga 01.2);
− štejejo naprej po 3 od danega števila s prehodom čez stotico v obsegu do 1000 (naloga 01.3);
− štejejo in zapišejo števila do 1000 (naloga 02.3);
− primerjajo števili, vstavijo znake <, =, > in razlikujejo desetiške enote (naloga 03.4);
− oblikujejo zaporedje števil (nalogi 04.2 in 04.3);
− izmerijo daljico (naloga 05.4);
− vse stranice (enakostraničnega) trikotnika narišejo enako dolge (naloga 06.4);
− obvladajo poštevanko v obsegu 10 ⋅ 10 (naloga 09.1);
− rešijo besedilno nalogo (naloga 11.2);
− izračunajo vrednost preprostega številskega izraza s seštevanjem, množenjem in deljenjem (naloga 12.2).

486

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Učenci z dosežki v rdečem območju so v celoti zelo zanesljivi pri številski orientaciji, pravilno rešujejo
preproste številske izraze in pri tem upoštevajo vsa pravila reševanja. Bolje rešujejo geometrijske naloge.
Zgled: naloga 1.2

MODRO OBMOČJE

V modro območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo
mejo zgornje desetine dosežkov.
Vsebine: Vsebinsko zajema modro območje naloge s področij aritmetike (8 postavk), geometrije (2 postavki) in
merjenja (1 postavka).
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (4 – 2 postavki) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev), pri petih nalogah (5, 6, 7, 8 in 9 – 6 postavk) na II. taksonomski
stopnji (izvajanje rutinskih postopkov) in pri dveh nalogah (10 in 11 – 3 postavke) na III. taksonomski stopnji
(uporaba kompleksnih postopkov).
Tipi nalog: V modrem območju so naloge kratkega odgovora.
Učenci:
− oblikujejo zaporedje števil (nalogi 04.1 in 04.4);
− narišejo daljico (naloga 05.1);
− uporabijo pojma oglišča in stranice ter označijo načrtan trikotnik (naloga 06.5);
− z ure odčitajo pol ure (naloga 07.2);
− pisno odštevajo v obsegu do 1000 s prehodom (nalogi 08.3 in 08.4);
− poznajo vlogo števila 1 pri deljenju (naloga 09.2);
− rešijo preprosto enačbo z odštevanjem (nalogi 10.2 in 10.4);
− rešijo matematični problem (naloga 11.3).
Učenci z dosežki v modrem območju zanesljivo urejajo in oblikujejo številsko vrsto in zaporedje, ustrezno
merijo (daljica) ter načrtujejo in označujejo geometrijske like (enakostranični trikotnik). Množijo in delijo v
okviru poštevanke ter pisno računajo (seštevajo in tudi odštevajo) z naravnimi števili do 1000 s prehodom.
Poznajo vlogo števila 1 pri deljenju in zanesljivo rešijo besedilne naloge.
Zgled: naloga 8.3
Opomba: V modrem območju sta 3. in 4. postavka naloge, 1. postavka te naloge spada v zeleno, 2. pa v
rumeno območje.
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NAD MODRIM OBMOČJEM

V to območje spadajo naloge, ki jih tudi učenci z najvišjimi dosežki niso rešili s 65-odstotno uspešnostjo.
Vsebine: Naloge so s področja aritmetike (10 postavk) in geometrije (2 postavki).
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (5 in 6 – 3 postavke) smo preverjali miselne procese na II. taksonomski
stopnji (izvajanje rutinskih postopkov), pri dveh nalogah (10 in 11 – 3 postavke) na III. taksonomski stopnji
(uporaba kompleksnih postopkov) in pri eni nalogi (13 – 6 postavk) na IV. taksonomski stopnji (reševanje in
raziskovanje problemov).
Tipi nalog: Nad modrim območjem so naloge kratkega odgovora.
Učenci so manj uspešni pri:
− poimenovanju daljice (naloga 05.3);
− risanju skice (enakostraničnega) trikotnika (naloga 06.1);
− načrtovanju (enakostraničnega) trikotnika s šestilom (naloga 06.3);
− nakazovanju izračuna preproste enačbe z odštevanjem (nalogi 10.1 in 10.3);
− izračunu vrednosti preprostega številskega izraza z odštevanjem in množenjem ter primerjanu dveh izračunov
(naloga 12.1);
reševanju
besedilnih nalog (naloge 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 in 13.6).
−
Pri analizi nalog, ki so se uvrstile nad modro območje, ugotavljamo, da učenci niso zanesljivi pri uporabi
matematične geometrijske terminologije, poznavanju zahtevnejših geometrijskih pojmov in dejstev ter
načrtovanju s šestilom. Nezanesljivi so pri reševanju enačb in reševanju kombinatoričnih besedilnih nalog.
Zgled: naloga 13
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.4.3.3: Specifikacijska tabela, matematika (NIS), 6. razred
Naloga

1

2

3

4

5

6

7

01.1
01.2
01.3
02.1
02.2
02.3
03.1
03.2
03.3
03.4
03.5
04.1
04.2
04.3
04.4
05.1
05.2
05.3
05.4
06.1
06.2
06.3
06.4
06.5
07.1
07.2
07.3
07.4

Številot Vsebina
očk

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Merjenje
Merjenje
Merjenje
Merjenje

Cilj – učenec

šteje nazaj po 5 od danega števila v obsegu do 1000;
šteje naprej po 3 od danega števila v obsegu do 1000;
šteje naprej po 3 od danega števila s prehodom čez stotico v obsegu do 1000;
šteje in zapiše števila do 1000;
šteje in zapiše števila do 1000;
šteje in zapiše števila do 1000;
primerja števili in vstavi znak <, =, >;
primerja števili in vstavi znak <, =, >;
primerja števili in vstavi znak <, =, >;
primerja števili, vstavi znak <, =, > in razlikuje desetiške enote;
primerja števili in vstavi znak <, =, >;
oblikuje zaporedje števil;
oblikuje zaporedje števil;
oblikuje zaporedje števil;
oblikuje zaporedje števil;
nariše daljico;
označi krajišče daljice;
poimenuje daljico;
izmeri daljico;
nariše skico (enakostraničnega) trikotnika;
nariše osnovno stranico trikotnika;
načrta trikotnik s šestilom;
vse stranice (enakostraničnega) trikotnika nariše enako dolge;
uporabi pojma oglišča in stranice in označi načrtan trikotnik;
z ure odčita celo uro;
z ure odčita pol ure;
z ure odčita pol ure;
z ure odčita celo uro.

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

T
T
T
T
T
T
T
T

I
I
I
I
I
I
I
I

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Območje

IT

ID

rdeče
rdeče
rdeče
rumeno
rumeno
rdeče
zeleno
zeleno

0,57
0,68
0,57
0,74
0,65
0,64
0,93
0,86

0,59
0,55
0,63
0,61
0,66
0,57
0,36
0,43

zeleno
rdeče
zeleno
modro
rdeče
rdeče
modro
modro
rumeno
nad modrim
rdeča
nad modrim
rumeno
nad modrim
rdeča
modro
rumeno
modro
rumeno
rumeno

0,83
0,72
0,88
0,43
0,46
0,49
0,46
0,48
0,58
0,17
0,73
0,22
0,62
0,31
0,41
0,23
0,84
0,48
0,62
0,81

0,43
0,35
0,17
0,42
0,40
0,49
0,29
0,33
0,31
0,17
0,37
0,35
0,57
0,33
0,58
0,46
0,52
0,31
0,34
0,41
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Naloga

Številot
Vsebina
očk

Cilj – učenec

8

08.1
08.2
08.3
08.4

1
1
1
1

Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika

sešteva pisno v obsegu do 1000 s prehodom;
sešteva pisno v obsegu do 1000 s prehodom;
odšteva pisno v obsegu do 1000 s prehodom.
odšteva pisno v obsegu do 1000 s prehodom;

9

09.1
09.2
09.3
10.1
10.2
10.3
10.4
11.1
11.2
11.3
12.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12.2

1

Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

1
1
1
1
1
1

obvlada poštevanko v obsegu do 10∙10;
pozna vlogo števila 1 pri deljenju;
deli z enomestnim deliteljem brez ostanka (v okviru poštevanke);
nakaže izračun preproste enačbe (z odštevanjem);
reši preprosto enačbo (z odštevanjem);
nakaže izračun preproste enačbe (z odštevanjem);
reši preprosto enačbo (z odštevanjem);
nakaže izračun glede na dano besedilno nalogo;
reši besedilno nalogo;
reši matematični problem;
izračuna vrednost preprostega številskega izraza z odštevanjem in množenjem;
izračuna vrednost preprostega številskega izraza s seštevanjem, množenjem in
deljenjem;
reši besedilno nalogo;
reši besedilno nalogo;
reši besedilno nalogo;
reši besedilno nalogo;
reši besedilno nalogo;
reši besedilno nalogo.

10

11

12

13

Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

T
T
T
T
T

II
II
II
II
II

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Območje

IT

ID

zeleno
rumeno
modro
modro
rdeča

0,83
0,79
0,32
0,32
0,72

0,43
0,42
0,30
0,37
0,34

II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III

modro
zeleno
nad modrim
modro
nad modrim
modro
zeleno
rdeča
modro
nad modrim
rdeča

0,28
0,69
0,23
0,16
0,23
0,19
0,69
0,47
0,46
0,20
0,48

0,34
0,24
0,28
0,33
0,22
0,24
0,22
0,30
0,33
0,34
0,29

IV
IV
IV
IV
IV
IV

nad modrim
nad modrim
nad modrim
nad modrim
nad modrim
nad modrim

0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
0,02

0,42
0,33
0,37
0,30
0,15
0,11

LEGENDA:

Naloga: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja in Navodilih za vrednotenje;
Točke: zapisano maksimalno število točk vprašanja/dela naloge/naloge;
Vsebina: zapisana vsebina, ki jo preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu;
Cilj – učenec: zapisan cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu;
Standard znanja: zapisan standard znanja, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; M – minimalni, T – temeljni; povzeto po Učnem načrtu;
Taksonomska stopnja (po Gagneju): zapisana taksonomska stopnja vprašanja/dela naloge/naloge; I. – poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, II. – izvajanje rutinskih postopkov, III. – uporaba kompleksnih

postopkov, IV. – reševanje in raziskovanje problemov;
Območje: zapisno območje, v katerega se je uvrstilo vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Opisih dosežkov učencev NPZ-ja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS-om.
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Dosežki učencev po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.3.3: Dosežki učencev po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
1
0,9
0,8

0,69

Indeks težavnosti

0,7
0,6
0,5

0,47

0,42

0,4
0,3
0,2
0,1
0
Aritmetika

Geometrija

Merjenje

6sebinska področja

Preizkus vsebuje tri vsebinska področja: aritmetiko, geometrijo in merjenje. Primerjava vseh treh področij izkazuje,
da so bili učenci najuspešnejši na področju merjenja, najmanj pa na področju geometrije, ki je le malo odstopala
od aritmetike. Pri dosežkih moramo upoštevati tudi različno število nalog posameznega vsebinskega področja;
nalogo merjenja je preverjala le ena naloga.
Merjenje smo preverjali s 7. nalogo v štirih postavkah. Cilj naloge je odčitavanje časa cele ali pol ure, odvisno od
posamezne postavke. Trdimo lahko, da večina učencev zna odčitavati čas. Če primerjamo posamezne postavke,
pa so uspešnejši pri odčitavanju cele ure; le-to zna prebrati več kot osemdeset odstotkov učencev.
Področje aritmetike zajema deset nalog oziroma 37 postavk (točk). Učenci so generalno najbolje rešili 3. nalogo,
znotraj katere je tudi najbolj uspešno rešena 3.1. naloga v celotnem preizkusu. Postavka preverja primerjanje števil v
obsegu do 1000, učenci so morali vstaviti ustrezni znak za velikostne odnose. Trdimo tudi lahko, da učenci uspešno
razlikujejo desetiške enote, saj je nalogi 3.3 in 3.4 rešilo več kot 70 odstotkov učencev. Pričakovano pa je, kot vsako
leto, najslabše rešena zadnja, besedilna 13. naloga, tu so bili IT pri postavkah najmanjši, ne samo znotraj aritmetike,
temveč znotraj celotnega preizkusa. Nalogo je rešilo manj kot 5 odstotkov učencev. V nadaljevanju preletimo še
ostale aritmetične naloge. Pri 1. nalogi so učenci morali šteti naprej ali nazaj po navodilu od danega števila v
obsegu do 1000. Naloga 1.3 je preverjala štetje s prehodom naprej, ki ni bila nič slabše rešena od naloge 1.1 (štetje
brez prehoda nazaj)– IT je enak. Znotraj te naloge se je izkazalo, da so učenci najuspešnejši pri štetju naprej po 3
brez prehoda, nalogo 1.2 je rešilo skoraj 70 odstotkov. Dobro so učenci reševali tudi nalogo 2.1, z okoli deset
odstotkov slabše pa nalogi 2.2 in 2.3, sklepamo, da skoraj 70 odstotkov učencev zna šteti s pomočjo številskega
traka in zapisati števila do 1000. Za nekoliko težjo se je izkazala 4. naloga. Taka naloga se je v preizkusu pojavila
prvič, morda je tudi to razlog manjšega uspeha. Učenci so morali v danem zaporedju prepoznati napačno število in
ga prečrtati. Še najbolje znotraj te naloge, skoraj 50 odstotkov, so rešili 3. postavko, ki je preverjala zaporedje nazaj
po deset. 8. naloga vsebuje cilja pisnega seštevanja in odštevanja do 1000 s prehodom. Kot vsa leta ponovno
učenci izkazujejo slabše znanje pri pisnem odštevanju, saj je nalogi 8.3 in 8.4 rešilo le okoli 30 odstotkov, pisno
seštevati pa jih zna okoli 80 odstotkov. Pri 9. nalogi, kjer smo preverjali množenje in deljenje v okviru poštevanke,
velja omeniti nalogo 9.2, kjer se je izkazalo, da le 30 odstotkov učencev pozna vlogo števila 1 pri deljenju. IT so bili
manjši tudi pri 10. nalogi, ki je zahtevala reševanje dveh enačb. Le okoli 20 odstotkov učencev je znalo nakazati
izračun preproste enačbe z odštevanjem, še nekoliko manj odstotkov pa je prišlo do končnega rezultata. Naloga
11.1 izkazuje, da zna skoraj 70 odstotkov učencev nakazati izračun glede na dano besedilno nalogo, do končnega
rezultata pa jih je ponovno prišlo nekaj manj kot 50 odstotkov. 11.3. naloga je zahtevala reševanje matematičnega
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problema, znotraj celotne naloge je tu IT najmanjši (0,46). Interpretirajmo še 12. nalogo, ki preverja znanje
računanja preprostega številskega izraza. Zanimivo je, da je nalogo 12.1 rešilo manj učencev (le 20 odstotkov) kot
nalogo 12.2 (skoraj 50 odstotkov), ki v primerjavi s prejšnjo postavko preverja več računskih operacij (seštevanje,
množenje in deljenje). Lahko pa ponovno sklepamo, da imajo učenci večje težave pri odštevanju, saj ravno naloga
1.2 zajema tudi znanje odštevanja. Razlog razlike med obema postavka pa bi lahko interpretirali tudi v zaporedju
računskih operacij. Druga postavka ima namreč na obeh mestih prednostno operacijo na začetku računa.
Če so bili učenci lansko leto najuspešnejši na področju geometrije, pa so letošnje leto to področje reševali
najslabše. Geometrijo smo preverjali z dvema nalogama, kjer so učenci lahko dosegli skupaj 9 točk. Znotraj tega
področja 5. naloga vsebuje najboljše in najslabše rešeno postavko. Manj kot 20 odstotkov učencev je pravilno
poimenovalo najdaljšo daljico (naloga 5.3). Če jih je pri nalogi 5.1 skoraj 50 odstotkov pravilno podaljšalo dano
daljico in še 10 odstotkov več pravilno označilo krajišče C, se odstotek uspešnosti kar občutno zmanjša (na manj
kot 20) pri poimenovanju daljice. V nadaljevanju analizirajmo še 6. nalogo. Nekaj več kot 60 odstotkov jih zna pri
risanju trikotnika narisati osnovno stranico. Zanimivo je, da je IT veliko slabši (0,22) pri nalogi 6.1, ki je preverjala
narisano skico enakostraničnega trikotnika, podobno nizek IT se izkaže tudi pri nalogi 6.5, kjer sklepamo, da učenci
ne znajo uporabiti pojmov oglišča in stranice, saj jih je ravno tako le okoli 20 odstotkov narisani trikotnik pravilno
označilo. Pri analizi 6. naloge velja primerjati še nalogi 6.3 in 6.4. Če smo le pri 30 odstotkih učencev zaznali
pravilno načrtanje lika s šestilom, jih je kljub temu 40 odstotkov vseeno uspelo načrati končni enakostranični
trikotnik. Torej so učenci kljub narobe ali nenarisani skici in nepravilni uporabi šestila končni trikotnik narisali bolje
od prejšnjih postavk. Iz obeh geometrijskih nalog pa sklepamo, da učenci slabše označujejo daljice.
Dosežki učencev po posameznih taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.3.4: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
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Glede na taksonomske stopnje so učenci pričakovano najbolje reševali naloge I. in II. stopnje, nekaj slabše III.
stopnjo in, pričakovano, kar z nekaj odstopanja navzdol IV. taksonomsko stopnjo.
I. taksonomska stopnja obsega prve štiri naloge, ki so vsega skupaj ovrednotene s 15 točkami. Le-te zajemajo
poznavanje in razumevanje dejstev. Najbolje rešena naloga znotraj te taksonomske stopnje je bila rešena naloga
3.1, pravilno jo je rešilo več kot 90 odstotkov. Tudi ostale postavke so bile rešeno uspešno, z nekaj manj odstotki.
Znotraj te naloge je bil IT najmanjši pri nalogi 3.4, vendar vseeno kar visok (0,72). Verjetno jo je rešilo nekaj manj
učencev, ker so morali primerjati tudi desetiške enote z zapisom tisočice, ki za učence še ni toliko utrjena, saj se
prvič pojavi šele v 6. razredu. Trdimo lahko torej, da učenci dobro poznajo in razumejo znake za velikostne odnose
in znajo primerjati števila do 1000 vključno z desetiškimi enotami. Izkazalo se je, da so imeli povprečno največ
težav s 4. nalogo, znotraj katere je bila najmanj uspešna naloga 4.1, kjer so učenci morali prepoznati zaporedje
naprej po dva. Tudi ostale postavke znotraj 4. naloge so se gibale z nekaj manj kot 50-odstotno uspešnostjo. Slabši
uspeh verjetno tiči v netipični nalogi, ki se do sedaj še ni pojavila na preverjanju.
II. taksonomska stopnja, ki preverja izvajanje rutinskih postopkov, obsega 5 nalog, ovrednotenih z 20 točkami. . Če
smo izpostavili področje merjenja kot najuspešnejše, se je znotraj te stopnje tudi naloga 7.1 izkazala za
najuspešnejšo. Rešilo jo je več kot 80 odstotkov učencev. Morda je bila ta naloga za učence lažja, ker je vsebovala
slike ur. Znotraj celotne 7. naloge sta bila IT manjša pri odčitavanju s polovične ure. Zanimiva je razlika med
nalogama 7.2 in 7.3, kjer obe postavki preverjata polovično uro, vendar je drugo postavko pravilno rešilo skoraj 15
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odstotkov manj učencev. Morda učenci čas laže preberejo s pomočjo digitalnega zapisa in je zato naloga 7.3 za
učence lažja. Slabši uspeh naloge 7.2 lahko povežemo tudi s slabšim razumevanjem branega, saj so morali tu uro
povezati z besedno rešitvijo. Za potrditev teze bi verjetno morali dodati še kakšno podobno nalogo več. Za
najslabše rešeno nalogo se je izkazala naloga 5.3, torej geometrijska naloga, ki je bila vsebinsko najmanj uspešna.
Manj kot 20 odstotkov učencev je pravilno poimenovalo najdaljšo daljico. Znotraj 5. naloge je bila z nekaj
odstopanja navzgor rešena postavka 5.4 – naloga merjenja. Torej lahko trdimo, da so učenci uspešnejši v
izkazovanju praktičnega znanja. Zelo nizka IT smo izmerili tudi pri nalogah 6.1 in 6.5. 6. naloga je zahtevala načrtanje
enakostraničnega trikotnika s šestilom. Najslabši rešeni postavki izkazujeta, kot smo že ugotavljali, da učenci
neuspešno rišejo skico trikotnika in ga nepravilno označujejo. To jih je pravilno naredilo le okoli 20 odstotkov. Tudi
ta tema se pojavi šele konec 6. razreda, samo nalogo pa še nekoliko oteži dejstvo, da gre za enakostranični trikotnik,
kjer so vse tri stranice označene z isto črko. Tudi z geometrijskim orodjem – šestilom začnejo učenci rokovati v 6.
razredu, zato jih je verjetno prav zato le 30 odstotkov trikotnik načrtalo s šestilom. S pomočjo nalog 8.3 in 8.4 smo že
ugotovili, da so učenci manj uspešni v pisnem odštevanju s prehodom v stolpcu, pri obeh postavkah je bil IT enak
(0,32), torej občutno manjši kot pri nalogah 8.1 in 8.2, kjer so učenci z okoli 80-odstotno uspešnostjo pisno seštevali
s prehodom. Oglejmo si še 9. nalogo, katere cilj je preverjanje operacij deljenja in množenja znotraj poštevanke. Pri
primerjavi posameznih postavk lahko trdimo, da učenci dobro množijo, več kot 70 odstotkov jih je pravilno rešilo
nalogo 9.1, tudi deljenje z enomestnim deliteljem brez ostanka jih je pravilno rešilo le dva odstotka manj. Kar z
nekaj odstopanja navzdol, torej manj kot 30 odstotkov, pa je pravilno rešilo nalogo 9.2, ki na videz izgleda preprosta,
vendar je reševalcem deljenje s številom 1 težje kot deljenje z ostalimi števili.
III. taksonomska stopnja obsega 3 naloge, ovrednotene z 10 točkami, preverja pa uporabo kompleksnih
postopkov. Generalno se je za najtežjo nalogo izkazala 10. Naloga, ki vsebuje dva primera in štiri postavke. Pri
primerjanju obeh primerov se izkazuje, da učenci slabše nakazujejo izračun preproste enačbe, prav pri obeh
primerih je IT enak (0,23). Še nekoliko manj učencev pa jih je prišlo do pravilnega končnega rezultata. Če učenci
niso znali uporabiti svojega znanja pri enačbah z nakazom računa, pa se je ravno naloga 11.1 izkazala kot
najuspešnejša znotraj te stopnje. Skoraj 70 odstotkov učencev je pravilno nakazalo račun glede na dano besedilno
nalogo. Torej lahko sklepamo, da učenci še ne znajo dobro operirati z računskimi operacijami pri enačbah z eno
neznanko, bolje pa znajo predvideti računsko operacijo iz besedilne naloge. Prav obe nalogi pa nam prikažeta, če
že pravilno nakažejo račun, pa jim gre slabše od rok računanje. V obeh omenjenih nalogah se je odstotek pravilnih
rešitev zmanjšal. Kot pa smo ugotavljali že pri pisnem računanju v stolpcu, je ravno odštevanje tista operacija, ki je
za naše učence težka. Najslabše rešena postavka pa se najde v 12. nalogi, torej govorimo o nalogi 12.1.
IV. taksonomska stopnja obsega eno nalogo, ovrednoteno s 6 točkami, zahteva pa proces reševanja in
raziskovanja problema. 13. naloga zajema več besedila s predvidenimi več koraki reševanja, razdeljena je na dva
dela. Prve tri točke so učenci pridobili z nakazanjem računa, četrto pa z rezultatom. Indeksi težavnosti so pri vseh
prvih štirih postavkah zelo nizki, spet pa se izkaže, da je nekoliko več učencev pravilno nastavilo račun, kot prišlo
do končnega rezultata. Naloga 13.6 pa se tudi znotraj celotnega preizkusa izkaže za najslabše rešeno, le 2 odstotka
učencev jo je rešilo do konca.
Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.3.5: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
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S slike je razvidno, da je bil letošnji preizkus sestavljen le iz temeljnih standardov znanja. Torej so učenci lahko
vseh 50 točk pridobili s temeljnim znanjem. Kot smo že ugotavljali, lahko rečemo, da imajo učenci dobro
orientacijo do 1000, pri nalogi 3.1 so izkazali največ znanja, še vedno pa slabo rešujejo in raziskujejo probleme;
naloga 13.6 se je izkazala kot najtežja.
Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.3.6: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
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Letos so bile v preizkusu naloge kratkih odgovorov in ena naloga povezovanja, katerih razmerje vidimo na grafu.
Pri primerjavi teh dveh tipov nalog je torej naloga povezovanja rešena bolje. Spet moramo upoštevati
neuravnoteženo razmerje med tipi nalog. Vseeno pa razmišljajmo, da k uspehu pri 7. nalogi morda pripomore
slika ure. Ne pozabimo tudi, da ta naloga pokriva vsebinsko področje merjenja, ki se je v preizkusu tudi izkazalo za
najboljše. Pri nalogah kratkih odgovorov bomo ponovno izpostavili kot najboljšo 3.1 nalogo, najslabšo pa zadnjo
6.6 nalogo. Učenci torej najbolj operirajo z vstavljanjem velikostnih znakov, težje pa jim je raziskovanje problemov,
kjer morajo samostojno iz besedilne naloge nastaviti več računov in z več koraki priti do končnega rezultata. Če se
je ta besedilna naloga predvideno izkazala za najtežjo, pa 11. naloga (prav tako besedilna naloga) ni bila tako
neuspešna. Torej učenci bolje uporabljajo kompleksne postopke, kjer morajo odgovarjati le z enim računom.
Skoraj 70 odstotkov jih je pravilno nakazalo prvi izračun. Naloga 7.3 pa ponovno dokazuje, da se odstotek
uspešnosti zmanjša, ko morajo iz osnovnega problema izpeljati več korakov, nadaljnji, zadnji korak je izpeljalo
nekaj manj kot 50 odstotkov učencev.
Dosežki učencev glede po dodatkih k nalogam glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.3.7: Dosežki učencev po dodatkih k nalogam glede na indeks težavnosti
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Pri primerjavi nalog brez dodatkov ali nalog s slikami letos ugotavljamo, da učenci bolje rešujejo naloge s slikami.
Slike so dodane k 2. nalogi in k že večkrat omenjeni 7. nalogi. Če se spomnimo na lansko leto, ko so bile tudi tedaj
slikovne naloge rešene bolje, lahko letos sklepamo, da je slikovna naloga za učence bolj konkretna in predstavljiva.
Slikovne dodatke vsebuje tudi naloga 5.1, kjer je bila na poltraku k narisana daljica AB, učenci pa so jo morali
podaljšati za 4 cm; pri tem je manj kot polovica učencev narisalo pravilno dolgo daljico. Nekaj odstotkov več pa jih
je pravilno označilo novo nastalo krajišče. Če jih je skoraj 60 odstotkov pravilno označilo krajišče, pa jih je manj kot
petino poimenovalo nastalo najdaljšo daljico. Zanimivo je, da so bili učenci manj natančni pri samostojnem
podaljševanju daljice na krajišču, pri nalogi 5.4 pa je bila izmera bolj natančna. Daljico AB je pravilno izmerilo več
kot 70 odstotkov reševalcev. Po tem lahko sklepamo, da je manjši koeficient težavnosti pri nalogi 5.1 posledica
nerazumevanja navodila podaljševanja daljice in ne nenatančne uporabe geometrijskega orodja.
Sklepne ugotovitve
Aritmetična naloga štetja do 1000 izkazuje, da učenci povprečno znajo šteti naprej in nazaj po danem
zaporedju. Lansko leto je prehod nekoliko otežil nalogo, letos pa to ni povzročilo večje ovire. Pri nalogah
štetja so bili učenci nekoliko uspešnejši pri štetju s pomočjo številskega traka, torej učencem konkretni
slikovni dodatek nekoliko olajša delo.
Če smo lani opozarjali na utrjevanje pomena velikostnih znakov, se je letos ravno ta naloga izkazala za
najuspešnejšo. Ponovno pa učenci manjši uspeh izkazujejo, ko se v preizkusu pojavijo novi tipi nalog oziroma
netipične naloge. To je izkazala naloga ugotavljanja nepravilnega zaporedja, kjer so morali neustrezno število
prečrtati.
Geometrijske naloge izkazujejo, da so učenci uspešnejši pri praktičnih nalogah. Torej jim gredo bolj od rok
izmere kot pa simbolna poimenovanja.
Učencem še vedno pisno odštevanje v stolpcu predstavlja večje probleme kot pisno seštevanje v stolpcu.
Učenci so uspešnejši pri reševanju besedilnih nalog, ki vsebujejo le en korak (eno računsko operacijo). Seveda
pa se vsako leto izkazuje, da so najtežje naloge tiste, ki zahtevajo reševanje in raziskovanje problemov.
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1. a) Štej po 5 od 755 do 725. Števila napiši na črto.
____________________________________________________________
b) Štej po 3 od 891 do 909. Števila napiši na črto.
____________________________________________________________

(3 točke)

2. Oglej si številski trak. V prazne okvirčke vpiši manjkajoča števila.

465

485

(3 točke)
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3. V okvirček vpiši ustrezen znak <, =, >.
a) 676

776

b) 702

207

c)

6S 2D 7E

726

d) 1000

1T

e) 206

260
(5 točk)

4. Ugotovi, katero število ne sodi v dano zaporedje. Neustrezno število
prečrtaj.
a)

520

522

525

526

528

b)

252

248

244

240

233

c)

620

610

600

590

570

d)

350

450

550

660

750
(4 točke)
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5. Na poltraku k je narisana daljica AB.

A

k

B

a) Daljico AB podaljšaj za 4 cm in novo krajišče označi s točko C.

b) Katera je najdaljša daljica?
Odgovor: Najdaljša daljica je _________ .

c) Izmeri daljico AB.
Odgovor: Daljica AB meri _________ cm.
(4 točke)
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6. Nariši skico trikotnika, ki ima vse tri stranice enako dolge. Nato s šestilom
in ravnilom načrtaj trikotnik in ga označi. Dolžina stranice trikotnika je
5 cm.

a = 5 cm
Skica:

Slika:

(5 točk)
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7. Narisano uro poveži s pravilno povedjo.

a)

Ura je 20.00.

Ura je pet.

b)

Ura je pol osmih.

Ura je pol devetih.

c)

Ura je 11.30.

Ura je 10.30.

d)

Ura je 14.00.

(4 točke)
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8. Izračunaj.

a)

c)

+

−

5

8

6

3

1

4

1

0

0

0

2

5

0

b)

d)

+

−

3

4

9

2

5

8

3

8

4

2

8

5

(4 točke)
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9. Izračunaj.
a)

36 =

b)

80 : 1 =

c) 28 :

⋅9

=4

(3 točke)
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10. Reši enačbi.
a) X + 33 =
50

X = _________________

X = _________________

b) 70 − X =
45

X = _________________

X = _________________
(4 točke)
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11. Privarčeval si 750 €.
a) Po nakupu računalnika ti je ostalo 250 €.
Koliko je stal računalnik?
Reševanje:

Odgovor: ___________________________________________________
b) Ali lahko z ostankom denarja kupiš še telefon, ki stane 232 €, in
slušalke za 10 €?

Odgovor: _______________
(3 točke)
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12. Med številska izraza vstavi ustrezen znak < , = , > .
a)

14 − 6 ⋅ 2

4 ⋅ 8 − 30

b)

4⋅5 + 7

35 : 7 + 20

(2 točki)
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13. V letalu je samo 8 vrst sedežev za potnike. V vsaki vrsti so levo in desno
po 3 sedeži. V zadnji vrsti je prilagojen sedež za invalide, zato je v zadnji
vrsti en sedež manj. Na letalu so sedeži še za pilota, kopilota in
2 stevardesi.
a) Koliko sedežev bi med poletom ostalo praznih, če bi potovalo samo
30 potnikov s pilotom, kopilotom in z eno stevardeso?
Reševanje:

Odgovor: ___________________________________________________
b) Pri vmesnem postanku izstopi 5 potnikov, vstopi jih 8.
Koliko malic bo stevardesa razdelila potnikom med nadaljnjim letom?
Reševanje:

Odgovor: ___________________________________________________
(6 točk)
Skupno število točk preizkusa: 50
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4.4.4

Analiza dosežkov učencev v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike
v 9. razredu

Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Preizkus obsega 16 nalog, ovrednotenih s 50 točkami. Iz specifikacijske tabele, je razvidno, da preverjamo znanje iz
štirih snovnih področij: geometrije, aritmetike, merjenja, branja in uporabe podatkov, minimalne in temeljne
standarde znanja ter te učne cilje:
− naravna števila do 1 000 000,
− osnovne računske operacije,
− branje in uporaba podatkov iz preglednic,
− branje in uporaba podatkov iz grafov,
− merjenje in merske enote,
− geometrijski liki in telesa,
− časovni račun,
− ulomki in decimalna števila,
− številski izrazi z naravnimi števili, ulomki in decimalnimi števili,
− enačbe in
− odstotni račun.
Naloge obkroževanja, kratkih odgovorov, dopolnjevanja in povezovanja so po Gagnejevi klasifikaciji znanja
razporejene v štiri taksonomske stopnje.
Preglednica 4.4.4.1: Sestava preizkusa glede na taksonomske stopnje
Taksonomska stopnja

I.
II.
III.
IV.

Stopnje zahtevanega znanja

Delež v preizkusu

poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev
izvajanje rutinskih postopkov
uporaba kompleksnih postopkov
reševanje in raziskovanje problemov

30 %
40 %
20 %
10 %

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.4.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev

89

Število postavk

50

Možne točke

50

Povprečno število točk

25,16

Povprečno število odstotnih točk

50,31

Standardni odklon odstotnih točk

16,56

Indeks težavnosti

0,50

Indeks zanesljivosti

0,88

Pisni preizkus znanja je pisalo 89 učencev. Ti so od 50 možnih točk dosegli v povprečju 25,16 točke (50,31 %). Vseh
možnih točk ni dosegel nihče. Največ, 39 točk (78 %) je dosegel en učenec. Drugi najvišji dosežek, 38 točk (76 %)
so dosegli štirje učenci, sledi jim učenec s 37 (74 %) točkami nato pa pet učencev s 36 točkami (72 % ). Najmanjše
število doseženih točk je bilo 3 (6 %), dosegel jih je en učenec, sledi mu učenec z 8 točkami (16 %).
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Slika 4.4.4.1: Pregled dosežkov po točkah glede na število učencev

Frekvenčna porazdelitev dosežkov učencev je levo asimetrična, z izrazitim vrhovom pri 29 točkah (58 %), ki jih je
doseglo 8 učencev. 52 učencev je doseglo nižje dosežke od omenjenih, 29 pa višje od omenjenih.
V primerjavi z lanskimi, so letošnji dosežki učencev v povprečju višji za 2 odstotni točki.
Standardni odklon (16,5 odstotne točke) je visok in kaže, da so razlike v znanju med učenci še vedno velike, kljub
temu da so za 2 odstotni točki manjše od lanskih.
IT 0,50 pomeni, da je bil letošnji preizkus za učence srednje težak in nekoliko lažji od lanskega, ko je bil IT 0,48. Prav
tako je letos višje minimalno število doseženih točk.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.4.4.2: Primerjava dosežkov učenk in učencev pri matematiki (NIS), 9. razred
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S slike 4.4.4.2 lahko ugotovimo, da je preverjanje opravljalo 37 učenk in 52 učencev. Dosežki so glede na spol
uravnoteženi, saj je pod 50 odstotnih točk doseglo 15 učenk, kar znaša 40,50 %, in 21 učencev, kar pomeni
40,32 %. Tudi pri dosežkih nad 50 odstotnih točk med spoloma praktično ni razlik, saj jih je doseglo 22 učenk, kar
pomeni 59,46 %, in 31 učencev, kar pomeni 59,62 % točke. Tako najnižji kot najvišji dosežek pripadata učencu.
Tako kot že lani, se NPZ ni udeležil noben učenec iz Notranjsko-kraške regije in letos tudi iz Zasavske regije. V
preostalih regijah je udeležba učencev zelo raznolika, saj je preverjanje v posamezni regiji opravljalo od 1 do 30
učencev. To je tudi vzrok, da njihovi dosežki, ki so bolj ali manj blizu državnemu povprečju, niso primerljivi.

Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.4.4.3: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 9. razred

ZELENO OBMOČJE

V zeleno območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo
mejo četrtine dosežkov.
Vsebine: Po snovni pokritosti prevladujejo v zelenem območju naloge aritmetike (8 postavk), 4 postavke pa so s
področja branja in uporabe podatkov.
Taksonomske stopnje: Pri treh nalogah (1., 2. in 4. – skupaj 9 postavk) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev) ter pri dveh nalogah (6. in 11. – skupaj
3 postavke) na II. taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov).
Tipi nalog: Postavke smo preverjali z nalogami kratkih odgovorov, obkroževanja, dopolnjevanja in povezovanja.
Učenci:
− zapišejo števila s številko in besedo (nalogi 1.1 in 1.3);
− navedejo odnose med merskimi enotami (naloge 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4);
− razberejo in interpretirajo podatke iz diagramov (naloge 4.1, 4.2 in 4.3);
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− seštevajo in odštevajo pisno brez prehoda in z njim do 1 000 000 (nalogi 6.1 in 6.2);
− zberejo podatke, jih vpišejo v preglednico in izdelajo tortni diagram (naloga 11.2).
Učenci imajo osnovne predstave o naravnih številih. Prebrati znajo preproste podatke iz grafičnih ali tabelarnih
prikazov. Učenci uspešno izvajajo tudi rutinske postopke pisnega seštevanja in odštevanja v številskem obsegu do
milijon.
Zgled: naloga 2

RUMENO OBMOČJE

V rumeno območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo
mejo med polovicama dosežkov.
Vsebine: Po snovni pokritosti prevladujejo v rumenem območju naloge aritmetike (7 postavk), 2 postavki pa sta iz
geometrije in 2 postavki s področja branja in uporabe podatkov.
Taksonomske stopnje: Pri treh nalogah (1., 3. in 5. – skupaj 4 postavke) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev) in pri štirih nalogah (6., 7., 10. in 11. – skupaj
7 postavk) na II. taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov).
Tipi nalog: Postavke smo preverjali z nalogami kratkih odgovorov, obkroževanja, dopolnjevanja in povezovanja.
Učenci:
− zapišejo števila s številko in besedo (naloga 1.2);
− poimenujejo kote in jih primerjajo po velikosti – poimenujejo pravi kot (naloga 3.1);
− primerjajo števili med seboj, določajo velikostne odnose (naloga 5.1);
− zapišejo, berejo, uredijo in primerjajo decimalna števila med seboj (naloga 5.2);
− množijo z eno-, dvo- ali trimestnim množiteljem (naloga 6.3);
− pisno delijo z enomestnim deliteljem brez ostanka in z njim ter napravijo preizkus (naloga 6.4);
− računajo vrednosti preprostih številskih izrazov z oklepajem – odpravijo oklepaj (naloga 7.1) in pravilno
izračunajo (naloga 7.2);
− prepoznajo, poimenujejo in označijo znane geometrijske like – označijo pravokotnik (naloga 10.1);
− zberejo podatke, jih vpišejo v preglednico in izdelajo tortni diagram – vpišejo manjkajoče podatke v
preglednico glede na podano besedilo (nalogi 11.1 in 11.3).
Učenci med več naravnimi in racionalnimi števili izberejo ustrezno glede na podan kriterij. Z naravnimi števili tudi
pisno množijo s trimestnim množiteljem in delijo z enomestnim deliteljem ter znajo urediti dane podatke, pravilno
označijo pravokotnik.
Zgled: naloga 5
RDEČE OBMOČJE

V rdeče območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo
mejo tretje četrtine dosežkov.
Vsebine: Naloge so s področja aritmetike (2 postavki), merjenja (1 postavka) ter s področja branja in uporabe
podatkov (1 postavka).
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (7. in 8. – skupaj 3 postavke) smo preverjali miselne procese na
II. taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov), pri eni nalogi (15. – skupaj 1 postavka) pa na III. taksonomski
stopnji (uporaba kompleksnih postopkov).
Tipi nalog: Postavke smo preverjali z nalogami kratkega odgovora.
Učenci:
− računajo vrednosti preprostih številskih izrazov z oklepajem – upoštevajo prednosti računskih operacij,
nakažejo pravilno pot reševanja (naloga 7.3) in pravilno izračunajo (naloga 7.4);
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− pretvarjajo večje enote v manjše in obratno – pretvorijo minute v ure in minute (naloga 8.3);
− razberejo in interpretirajo podatke iz preprostih računalniških preglednic – razberejo eno temperaturo s
klimograma (naloga 15.4).
Učenci so zanesljivi pri rutinskih postopkih, izkazujejo znanje pri pretvarjanju sosednjih časovnih merskih enot ter
razberejo podatke iz zahtevnejših grafičnih prikazov.
Zgled: naloga 7. b
MODRO OBMOČJE

V modro območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo
mejo zgornje desetine dosežkov.
Vsebine: Vsebinsko zajema modro območje tri naloge s področja aritmetike (6 postavk), dve s področja
geometrije (4 postavke) in eno nalogo (1 postavka) s področja merjenja.
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (3. – 2 postavki) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev), pri eni nalogi (9. – skupaj 2 postavki) na II. taksonomski stopnji
(izvajanje rutinskih postopkov), pri dveh nalogah (13. in 14. – skupaj 4 postavke) na III. taksonomski stopnji
(uporaba kompleksnih postopkov) in pri eni nalogi (16. – skupaj 3 postavke) na IV. taksonomski stopnji (reševanje
in raziskovanje problemov).
Tipi nalog: Večino postavk smo preverjali z nalogami kratkega odgovora, dve postavki pa z alternativnim tipom.
Učenci:
− poimenujejo kote in jih primerjajo po velikosti – poimenujejo ostri kot (naloga 3.2) in topi kot (naloga 3.3);
− načrtajo vzporednici na dano črto in ju poimenujejo (nalogi 9.1 in 9.2);
− rešujejo preproste besedilne naloge – nakažejo pot reševanja (naloga 13.1);
− pretvarjajo večje enote v manjše in obratno – pretvorba merske enote v centimetre kot izhodišče za računanje
(naloga 14.1);
− rešujejo preproste besedilne naloge – nakažejo pot reševanja (naloga 14.2) in pravilno izračunajo (naloga 14. 3);
− rešujejo besedilne naloge – nakažejo izračun I. stopnje (naloga 16.1) in ga izračunajo (naloga 16.2) ter
nakažejo izračun II. stopnje (naloga 16.3).
Učenci izkazujejo nekaj teoretičnega znanja geometrijskih pojmov. Uspešneje pretvarjajo dolžinske merske enote
iz manjših v večje in obratno. Rešujejo besedilne naloge z naravnimi števili, z uporabo znanih strategij reševanja.
Zgled: naloga 16
NAD MODRIM OBMOČJEM

V to območje spadajo naloge, ki jih tudi učenci z najvišjimi dosežki niso rešili s 65-odstotno uspešnostjo.
Vsebine: Naloge so s področja aritmetike (3 postavke), merjenja (3 postavke), geometrije (2 postavki) ter s
področja branja in uporabe podatkov (3 postavke).
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (8. in 10. – skupaj 4 postavke) smo preverjali miselne procese na
II. taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov), pri dveh nalogah (13. in 15. – skupaj 4 postavke) na
III. taksonomski stopnji (uporaba kompleksnih postopkov) in pri eni nalogi (16. – skupaj 2 postavki) na
IV. taksonomski stopnji (reševanje in raziskovanje problemov).
Tipi nalog: Pri nalogah so učenci zapisali kratek odgovor in obkroževali.
Učenci so neuspešni pri:
− pretvarjanju večje enote v manjše in obratno –ne pretvorijo podatka v metre in centimetre (naloga 8.1) ter v
kilograme in dekagrame (naloga 8.2);
− računanju ploščine pravokotnika – ne zapišejo izraza za ploščino pravokotnika (naloga 10.2) in ne izračunajo
pravilno oziroma pomanjkljivo zapišejo mersko enoto za ploščino (naloga 10.3);
− računanju srednje vrednost ali aritmetične sredine vseh zbranih podatkov (naloga 12);
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− pretvarjanju večjih enot v manjše in obratno – rezultata v kilogramih ne pretvorijo v tone in kilograme
(naloga 13.3);
− razbiranju in interpretiranju podatkov iz preprostih računalniških preglednic – ne razberejo podatka o
temperaturi (naloga 15.1) in količini padavin (nalogi 15.2 in 15.3) s klimograma;
− reševanju besedilnih nalog – ne nakažejo izračuna III. stopnje (naloga 16.4) in ga ne izračunajo pravilno
(naloga 16.5).
Učenci neuspešno pretvarjajo in zapisujejo merske enote za dolžino, maso in ploščinske mere. Neuspešni so pri
računanju aritmetične sredine, manj uspešni so tudi pri razbiranju in interpretiranju podatkov iz zahtevnejših
grafičnih prikazov in neuspešni pri sestavljenih besedilnih nalogah, kjer morajo uporabiti manj znane strategije
reševanja.
Zgled: naloga 8
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.4.4.3: Specifikacijska tabela, matematika (NIS), 9. razred
Naloga

1

2

3

4

5
6

7

8

9

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3.
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2

Števil Vsebina
o točk

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Podatki
Podatki
Podatki
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Merjenje
Merjenje
Merjenje
Geometrija
Geometrija

Cilj – učenec

zapiše števila s številko in z besedo;
zapiše števila s številko in z besedo;
zapiše števila s številko in z besedo;
navede odnose med merskimi enotami;
navede odnose med merskimi enotami;
navede odnose med merskimi enotami;
navede odnose med merskimi enotami;
poimenuje kote in jih primerja po velikosti;
poimenuje kote in jih primerja po velikosti;
poimenuje kote in jih primerja po velikosti;
razbere podatke iz diagramov in jih interpretira;
razbere podatke iz diagramov in jih interpretira;
razbere podatke iz diagramov in jih interpretira;
primerja števili med seboj, določi velikostne odnose med njima;
zapiše, prebere, uredi in primerja decimalna števila med seboj;
sešteva do 100 000 pisno brez prehoda in z njim;
odšteva do 100 000 pisno brez prehoda in z njim;
množi z eno-, dvo- ali trimestnim množiteljem;
pisno deli z enomestnim deliteljem brez ostanka in z njim ter napravi preizkus;
računa vrednosti preprostih številskih izrazov z oklepajem;
računa vrednosti preprostih številskih izrazov z oklepajem;
računa vrednosti preprostih številskih izrazov z oklepajem;
računa vrednosti preprostih številskih izrazov z oklepajem;
pretvarja večje enote v manjše in obratno;
pretvarja večje enote v manjše in obratno;
pretvarja večje enote v manjše in obratno;
načrta pravokotnico in vzporednico na dano črto;
načrta pravokotnico in vzporednico na dano črto.

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
T
T
T
T
T
M
M
M
M

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

Območje

zeleno
rumeno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
rumeno
modro
modro
zeleno
zeleno
zeleno
rumeno
rumeno
zeleno
zeleno
rumeno
rumeno
rumeno
rumeno
rdeče
rdeče
nad modrim
nad modrim
rdeče
modro
modro

IT

ID

0,94
0,80
0,93
0,69
0,64
0,72
0,81
0,60
0,46
0,39
0,79
0,88
0,79
0,60
0,70
0,88
0,72
0,44
0,53
0,82
0,54
0,60
0,45
0,25
0,20
0,49
0,47
0,38

0,04
0,07
0,10
0,29
0,32
0,33
0,16
0,33
0,39
0,31
0,37
0,25
0,28
0,15
0,12
0,16
0,25
0,39
0,35
0,40
0,55
0,37
0,50
0,32
0,37
0,40
0,42
0,34
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Naloga

10

11

12
13

14

15

16

Števil Vsebina
o točk

Cilj – učenec

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

IT

ID

10.1

1

Geometrija

prepozna, poimenuje in označi znane geometrijske like;

M

II.

rumeno

0,64

0,33

10.2
10.3
11.1
11.2
11.3
12.1

1
1
1
1
1
1

Geometrija
Geometrija
Podatki
Podatki
Podatki

računa obseg in ploščino pravokotnika in kvadrata;
računa obseg in ploščino pravokotnika in kvadrata;
zbere podatke, jih vpiše v preglednico in izdela tortni diagram;
zbere podatke, jih vpiše v preglednico in izdela tortni diagram;
zbere podatke, jih vpiše v preglednico in izdela tortni diagram;

T
T
T
T
T

II.
II.
II.
II.
II.

Aritmetika

izračuna srednjo vrednost ali aritmetično sredino vseh zbranih podatkov;

T

II.

nad modrim
nad modrim
rumeno
zeleno
rumeno
nad modrim

0,39
0,20
0,75
0,73
0,72
0,33

0,37
0,25
0,49
0,39
0,41
0,33

13.1
13.2
13.3
14.1
14.2
14.3
15.1
15.2
15.3
15.4
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aritmetika
Aritmetika
Merjenje
Merjenje
Aritmetika
Aritmetika
Podatki
Podatki
Podatki
Podatki
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika

reši preproste besedilne naloge;
reši preproste besedilne naloge;
pretvarja večje enote v manjše in obratno:
pretvarja večje enote v manjše in obratno:
reši preproste besedilne naloge;
reši preproste besedilne naloge;
razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic;
razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic;
razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic;
razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic;
reši besedilne naloge;
reši besedilne naloge;
reši besedilne naloge;
reši besedilne naloge;
reši besedilne naloge.

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

modro
nad modrim
nad modrim
modro
modro
modro
nad modrim
nad modrim
nad modrim
rdeče
modro
modro
modro
nad modrim
nad modrim

0,36
0,15
0,09
0,51
0,46
0,39
0,19
0,19
0,10
0,22
0,49
0,36
0,31
0,04
0,03

0,35
0,31
0,39
0,50
0,48
0,44
0,32
0,29
0,29
0,45
0,38
0,45
0,36
0,27
0,22

LEGENDA:
Naloga: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja, po Navodilih za vrednotenje in po programu za e-vrednotenje;
Število točk: zapisano maksimalno število točk vprašanja/dela naloge/naloge;
Vsebina: zapisana vsebina, ki jo preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu;
Cilj: zapisan cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu;
Standard znanja: zapisan standard znanja, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga: M – minimalni, T – temeljni; povzeto po Učnem načrtu;
Taksonomska stopnja (po Gagneju): zapisana taksonomska stopnja vprašanja/dela naloge/naloge: I. – poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, II. – izvajanje rutinskih postopkov, III. – uporaba kompleksnih
postopkov, IV. – reševanje in raziskovanje problemov;
Območje: zapisno območje, v katero se je uvrstilo vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Opisih dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Dosežki po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
V celotnem preizkusa je bilo 8 nalog (50 % celotnega preizkusa) iz aritmetike, 2 nalogi (12,5 % celotnega preizkusa)
iz merjenja, 3 naloge (18,7 % celotnega preizkusa) iz geometrije in 3 naloge (18,7 % celotnega preizkusa) iz branja
in uporabe podatkov.
Slika 4.4.4.4: Dosežki učencev na vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
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Glede na IT so bili dosežki učencev tudi tokrat najvišji pri reševanju nalog aritmetike ter nalog branja in uporabe
podatkov. Za spoznanje uspešnejši so bili pri nalogah geometrije in pri nalogah s področja merjenja. Primerljivost
dosežkov delno onemogoča različno število nalog posameznih vsebinskih področij.
1. naloga s področja aritmetike je bila najuspešneje rešena naloga tega vsebinskega področja, ki je pokazala, da
zna več kot 90 % učencev povezati tri- in štirimestna števila s pravilnim zapisom teh števil z besedo. Nekoliko manj
sigurni so bili pri zapisu petmestnega števila. Zahteva 2. naloge je bila zapisati ustrezen čas glede na del dneva. 81 %
učencev je bilo uspešnih pri poimenovanju osme ure zvečer in 72 % pri poimenovanju sedme ure zjutraj. Nekoliko
manj uspešni so bili pri določanju desete ure zvečer in tretje ure zjutraj. Relativno uspešni (70 %) so bili pri
prepoznavanju najmanjšega decimalnega števila in manj uspešni (60 %) pri prepoznavanju največjega naravnega
števila, zapisanega z mestnimi vrednostmi (naloga 5). 88 % učencev je v nalogi 6 izkazalo znanje pri pisnem
seštevanju, nekaj manj jih je znalo pisno odštevati, nekaj več kot polovica deliti naravno število z enomestnim
deliteljem, manj kot polovica pa množiti s trimestnim deliteljem. Pri 7. nalogi je bilo, tako kot lani, več učencev (82
%), ki so znali uporabiti ustrezno strategijo pri reševanju sestavljenega številskega izraza z oklepajem, z odštevanjem
in množenjem, le 54 % pa jih je pravilno celoten številski izraz izračunalo. Enako se je ponovilo pri reševanju
številskega izraza brez oklepaja, kjer jih je 60 % znalo uporabiti ustrezno strategijo, pravilno izračunati pa le 45 %. Pri
12. nalogi so učenci obkroževali pravilno rešitev besedilne naloge, do katere so prišli, če so znali izračunati srednjo
vrednost ali aritmetično sredino. Takih učencev, ki jim je to uspelo, je bilo 33%. Pri reševanju besedilnih nalog 13 in
16 so imeli učenci tudi tokrat nizke dosežke. Izkazalo se je, da jih približno tretjina pravilno nakaže pot reševanja, le
polovica teh pa pride do končnega rezultata, ne glede na to, katero računsko operacijo so pri tem uporabili.
Da učenci znajo razbrati podatke iz grafikonov in jih interpretirati, je pokazala naloga 4. Učenci so uspešno izbirali
pravilne trditve (88 % in 79 %), razlike v dosežkih pa so verjetno nastale zaradi slabšega razumevanja pojmov
najmanj in manj kot. Uspešno so reševali tudi 11. nalogo, saj jih je 73 % v preglednico pravilno razvrstilo predmete
po dveh kriterijih. Da pa je malo učencev (18 %) uspešnih pri branju in interpretaciji podatkov iz diagramov, kjer
podatke izbirajo po določenem kriteriju ali jih med seboj primerjajo, je pokazala 15. naloga. Ta naloga je v
povprečju tudi najslabše rešena naloga celotnega preizkusa.
Znanje iz geometrije so preverjale tri naloge. Pri nalogi 3 so učenci poimenovali vrste kotov. 60 % jih je pravilno
poimenovalo pravi kot, 46 % ostri in 39 % topi kot. Presenetljivo nizke rezultate so dosegli pri reševanju 9. naloge,
kjer je bilo potrebno dani premici narisati dve vzporednici, ki se ne prekrivata, in ju označiti. V povprečju je to
nalogo rešilo 43 % učencev. V nalogi 10 so se učenci srečali z geometrijskim likom, ki ga je bilo potrebno na sliki
prepoznati. Medtem ko so pri označevanju stranic in oglišč pravokotnika pokazali povprečno znanje, je bil
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odstotek tistih, ki so znali zapisati izraz za izračun njegove ploščine, nižji, še nižji pa je bil odstotek tistih (20 %), ki so
ploščino tudi izračunali. Drugi del naloge bi verjetno veliko bolje rešili, če bi izbirali med ponujenimi formulami,
tako pa so si jo morali priklicati v spomin. Pri izračunu jih je veliko pozabilo pripisati mero za površino.
Enako kot lani so bili dosežki učencev najnižji pri reševanju nalog s področja merjenja. Naloga 8 je zahtevala
pretvarjanje enoimenske enote za dolžino, maso in čas v večimensko. Učenci so bili najbolj zanesljivi pri časovnih
merah, manj pri dolžinskih in najmanj pri merah za maso. Na višino dosežkov pri 14. nalogi je verjetno vplivalo
dejstvo, da je bilo potrebno izkazati znanje o pretvarjanju dolžinskih mer ob reševanju problemske besedilne
naloge.
Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Po Gagnejevi klasifikaciji znanja so naloge razporejene v štiri taksonomske stopnje: poznavanje in razumevanje
pojmov in dejstev, izvajanje rutinskih postopkov, uporabo kompleksnih postopkov ter reševanje problemov in
raziskovanje problemov. Analiza preizkusa kot celote kaže, da so dosežki učencev najvišji na prvi taksonomski
stopnji (IT = 0,72), nekoliko nižji pa na drugi (IT = 0,53) in tretji (IT = 0,27) stopnji. Na četrti taksonomski stopnji so,
tako kot lansko leto, zopet nekoliko višji (IT = 0,32). V primerjavi z lanskim letom je bilo letos več učencev, ki so
uspešno rešili naloge I. stopnje, naloge II. stopnje je rešilo enako število učencev kot lani, medtem ko je bilo manj
tistih, ki so bili uspešni pri nalogah III. in IV. stopnje.
Slika 4.4.4.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
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Med 5 nalogami I. taksonomske stopnje so bile 3 naloge aritmetike, 1 naloga geometrije in 1 naloga branja in
uporabe podatkov. Učenci so bili najuspešnejši pri reševanju 1. Naloge, in sicer v tistem delu, kjer so izbirali
ustrezen zapis tri- in štirimestnega števila z besedo. Uspešno so reševali tudi 4. nalogo, ki je preverjala branje in
interpretacijo podatkov iz grafa. Da ima tudi letos nekaj učencev pomanjkljivo znanje pri poznavanju
geometrijskih pojmov, pri pouku obravnavanih v skladu z učnim načrtom, so pokazali dosežki 3. naloge. Pri
reševanju ostalih naloge I. taksonomske stopnje so učenci dosegli povprečne dosežke.
Miselne procese na II. taksonomski stopnji je preverjalo 7 nalog, 3 naloge aritmetike, 2 nalogi geometrije, 1
naloga merjenja ter 1 naloga branja in uporabe podatkov. Učenci so bili najuspešnejši pri reševanju 11. naloge,
kjer so po barvi in obliki razvrščali predmete v preglednico. Uspešni so bili tudi pri 6. nalogi, ki je preverjala
osnovne računske operacije. Pri 7. nalogi je velika večina učencev v številskem izrazu pravilno upoštevala oklepaj
in zaporedje računskih operacij in več kot polovica številski izraz tudi pravilno izračunala. Slabši dosežki preostalih
nalog kažejo, da imajo učenci velike težave z merami in merskimi enotami ter geometrijskimi pojmi.
Na III. taksonomske stopnji so bile naloge 13, 14 in 15. 13. nalogo so učenci pričakovano slabo reševali, saj so
morali najprej pretvarjati mere za maso, nato pa v dveh korakih besedilno nalogo še rešiti. To je uspelo le
20 % učencev, kar pomeni, da večina ne zna rešiti kompleksnega matematičnega problema. Pri 14. nalogi so
najprej pretvarjali mere za dolžino, nato pa v enem koraku besedilno nalogo še rešili, kar je uspelo nekaj manj kot
polovici učencev. Dosežki 15. naloge, kjer so brali in interpretirali podatke iz grafa, so presenetljivo najnižji v
celotnem preizkusu. Tak dosežek ni bil pričakovan glede na to, da učenci praviloma nimajo večjih težav na
področju branja in uporabe podatkov iz preglednic in grafov.
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Na IV. taksonomski stopnji so učenci reševali besedilno nalogo s področja aritmetike. Nalogo je rešila četrtina
učencev, kar znova potrjuje, da je reševanje in raziskovanje problemov za večino naših učencev prezahtevno, saj
ne zmorejo aplicirati znanja in ugotovitev v nove problemske situacije.
Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.4.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
0,7

0,65

0,6
0,5
0,37

0,4
0,3
0,2
0,1
0
Minimalni

Temeljni

Naloge, ki so preverjale minimalne standarde znanja, je pravilno rešilo 65 % učencev. Preverjalo jih je 8 nalog, ki
so bile ovrednotene s 24 točkami, kar je skoraj polovica možnih točk celotnega preizkusa. Naloge so preverjale
področje aritmetike, geometrije, branja in uporabe podatkov iz grafov in preglednic ter s področja merjenja.
Naloge so bile sestavljene tako, da so učenci uporabljali nižje miselne procese.
Naloge, ki so preverjale temeljne standarde znanja, je pravilno rešilo 37 % učencev. Preverjalo jih je prav tako 8
nalog, ki so bile ovrednotene s 26 točkami. Tudi te naloge so preverjale znanje s področja aritmetike, geometrije,
branja in uporabe podatkov iz grafov in preglednic ter s področja merjenja. Na nekoliko slabše reševanje je morda
vplivala taksonomska stopnja, saj so naloge zahtevale vključevanje višjih miselnih procesov.
Razlika v višini dosežkov glede na oba standarda je v letošnjem preizkusu približno enaka, kot je bila v lanskem
preizkusu.
Dosežki po tipu nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.4.7: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
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9 nalog kratkega odgovora je preverjalo znanje štirih snovnih področij, 1 na I. taksonomski stopnji, 4 na II., 3 na III.
in 1 na IV. taksonomski stopnji. 3 naloge so preverjale minimalne standarde in 6 nalog temeljne standarde znanja.
Naloge kratkega odgovora je uspešno rešilo 41 % učencev, kar je nekoliko manj kot pri lanskem preizkusu, vendar
pričakovano glede na vsebine, ki so jih preverjale naloge, in glede na taksonomsko zahtevnost. Med naloge
kratkega odgovora se je uvrstila tudi 16. naloga, ki ima najnižjimi dosežek v letošnjem preizkusu.
Naloga povezovanja je preverjala minimalni standard znanja na I. taksonomski stopnji. Bila je s področja
aritmetike, ki jo je je uspešno rešilo 89 % učencev. To je 1. naloga, ki ima najvišji dosežek v letošnjem preizkusu.
Uspešnost lahko pripišemo tudi medpredmetni obravnavi preverjanega cilja.
Naloga obkroževanja s področja podatkov je na I. taksonomski stopnji preverjala minimalne standarde znanja.
Prva naloga s področja aritmetike je preverjala minimalne standarde na I. taksonomski stopnji, druga naloga s tega
področja pa temeljne standarde na II. taksonomski stopnji. Nalogo obkroževanja je uspešno rešilo 68 % učencev.
Naloga dopolnjevanja je bila s področja aritmetike, I. taksonomske stopnje in je preverjala minimalni standard
znanja. Učenci so dopolnjevali tudi pri nalogi 10.1 s področja geometrije na II. taksonomski stopnji, ki je preverjala
minimalni standard znanja. Nalogi je uspešno rešilo 70 % učencev.
9. naloga s področja geometrije, II. taksonomske ravni, je preverjala minimalni standard znanja. Zahtevala je
slikovni odgovor. To nalogo je uspešno rešilo 43 % učencev.
Dosežki po dodatnem gradivu pri nalogah glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.4.8: Dosežki učencev po vrstah dodatkov pri nalogah glede na indeks težavnosti
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V preizkusu so bile 3 naloge s sliko s področja geometrije, 1 naloga s preglednico s področja podatkov in 2 nalogi
z grafom prav tako s področja podatkov. Nalogo s preglednico je rešilo 73 % učencev in nalogi z grafom 50 %.
Tako kot lani so bili letošnji dosežki najnižji pri nalogah s sliko. Te naloge je rešilo 44 % učencev. Letošnji podatki
kažejo, da dodatno gradivo ni bistveno vplivalo na višino dosežkov, saj so ti pri nalogah z dodatki praktično
izenačeni z dosežki pri nalogah brez njih.
Sklepne ugotovitve
Letošnji preizkus je reševalo 7 učencev manj kot lani. Povprečno število odstotnih točk kaže, da so dosežki v
primerjavi z lanskimi nekoliko višji. Za 12 odstotnih točk je nižje najvišje število osvojenih točk, medtem ko je
najnižje število točk v letošnjem preizkusu za 6 odstotnih točk višje od lanskega. Velik razpon med najnižjim
in najvišjim dosežkom kaže, da so razlike v znanju pri učencih velike.
Letos je večina učencev znala razbrati in interpretirati podatke iz preproste preglednice in grafa, le nekaj pa
jih je bilo uspešnih pri branju in interpretaciji podatkov iz diagrama, kjer so podatke izbirali po določenem
kriteriju in jih med seboj primerjali. Glede na to lahko zaključimo, da na višino dosežkov bolj kot oblika zapisa
vpliva taksonomska stopnja naloge.
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Področje merjenja je iz leta v leto področje z najnižjimi dosežki. Učenci osnovne mere spoznavajo že zelo
zgodaj in se z njimi srečujejo skozi celo šolsko leto, zato vzroka za neznanje ne moremo iskati v časovno
oddaljenih in premalo utrjenih učnih vsebinah.
Vsako leto ugotavljamo, da imajo naši učenci težave pri poznavanju in razumevanju osnovnih geometrijskih
pojmov in geometrijskih simbolov. Prav tako so manj uspešni pri označevanju geometrijskih likov in teles ter
pri načrtovanju le-teh. Težave pri načrtovanju je iskati v dejstvu, da ima dobršen del učencev slabše razvito
fino motoriko rok.
Pri reševanju številskih izrazov z oklepajem in brez oklepaja je bila slaba polovica učencev uspešna. Približno
tri četrtine vseh učencev pa je naloge začela dobro reševati, v nadaljevanju, kjer se je zahtevalo višje znanje,
pa je bila večina od njih neuspešna.
Že reševanje preprostih besedilnih nalog je za naše učence zahtevno, zato so iz leta v leto nizki dosežki pri
teh nalogah pričakovani. Večina učencev ne zna v celoti rešiti sestavljene besedilne naloge.
Splošna ugotovitev je, da učenci znajo izvajati rutinske postopke, slabo pa posamezna znanja med seboj
povezovati. Višina dosežkov je v veliki meri odvisna od strukture naloge, taksonomske stopnje, tipa naloge in
manj od dodatnega gradiva, ki ga učenec uporabi pri reševanju naloge.
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1.

Na črto pred številom napiši črko ustreznega zapisa števila z besedo.
_____ 4 501

A

petsto osemdeset

_____ 37 009

B

štiri tisoč petsto enajst

_____ 580

C

pet tisoč osemdeset

D

tri tisoč sedemsto devet

E

sedemintrideset tisoč devet

F

štiri tisoč petsto ena
(3 točke)

2.

V preglednico vpiši ustrezen čas glede na del dneva.
Ura zjutraj/
dopoldan
Ura zvečer/
popoldan

10.00

8.00
15.00

19.00
(4 točke)

3.

Narisan je štirikotnik ABCD. Določi vrste kotov. Poleg imena kota na črto
napiši, v katero vrsto sodi izbrani kot.

D

γ

α

C

_______________________

β
_______________________

A

α

γ

β
B

_______________________

(3 točke)
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4.

Grafikon prikazuje izbor najljubših pic 36 učencev.

Najljubše pice

Legenda:
kraška
morska
vegetarijanska
sirova

Z grafikona razberi tri pravilne trditve in obkroži črko pred njimi.
A Največ učencev ima najraje morsko pico.
B Vegetarijansko pico ima najraje 1 učencev.
4
C Sirovo pico je najmanj učencev.
D Kraško pico ima najraje 50 % učencev.
E Morsko in vegetarijansko pico skupaj ima najraje polovica učencev.
F

Vegetarijansko pico je manj učencev kot morsko pico.
(3 točke)
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5.

a) Obkroži črko pred največjim številom.
A

7St 3T 5E

B

7Dt 3S 5D

C

8St 6S 7E

D

8St 6T 2D

b) Obkroži črko pred najmanjšim številom.
A

652,918

B

6,52918

C

65 291,8

D

65,2918
(2 točki)
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6.

Izračunaj.
a)

4
+

b)

2
–

5

2

4

8

7

6

4

7

5

6

9

8

2

9

c)

3

5

9

⋅

5

7

4

d)

2

4

7

1

:

3

=

(4 točke)
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7.

Izračunaj.
a) 7 ⋅ ( 265 −162 ) =

b) 9 ⋅ 8 + 420 : 6 − 13 =

(4 točke)
8.

Na črte zapiši manjkajoče oznake merskih enot.
a) 3 090 mm =
3 ________ 9 ________
b) 705 dag = 7 ________ 5 ________
c) 100 min = 1 ________ 40 ________
(3 točke)
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9.

Premici m nariši vzporednici n in p, ki sta od premice m oddaljeni 3 cm
in se ne prekrivata.

m

(2 točki)
10. Daljša stranica lika meri 4 cm, krajša pa 2 cm. Poimenuj stranice in
oglišča narisanega lika ter izračunaj njegovo ploščino.

Reševanje:

(3 točke)
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11. Jure je za rojstni dan dobil komplet lesenih igrač za sestavljanje. Igrače je
razvrstil v škatlo po obliki in barvi.
Med njimi je bilo:
6 rdečih, 5 modrih in 2 zeleni kocki;
4 rdeči, 2 zelena in 1 moder kvader ter
5 zelenih in 4 rdeči valji.
S preglednico prikaži, kako je Jure razvrstil igrače. Nekaj igrač je že
razvrščenih.
Kocke
Rdeče

6

(3 točke)
12. Kolesar je prevozil prvi dan 15 km in drugi dan 5 km. Koliko km poti je
povprečno prevozil v enem dnevu? Obkroži črko pred pravilno rešitvijo.
A

5 km poti.

B

10 km poti.

C

20 km poti.

D

30 km poti.
(1 točka)
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13. Za kurjenje peči potrebujemo dnevno 39 kg sekancev. Kurimo 30 dni v
mesecu. Kurilna sezona traja 6 mesecev. Koliko ton in kilogramov
sekancev moramo pripraviti za kurjavo za kurilno sezono?
Odgovor napiši na črto.
Reševanje:

Odgovor: ________________________________________________________
(3 točke)
14. Marko je imel 3 m vrvi. Za lok je porabil 83 cm. Koliko vrvi mu je ostalo?
Odgovor napiši na črto.
Reševanje:

Odgovor: ________________________________________________________
(3 točke)
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30
Temperatura (°C)

25
20
15
10
5
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

180
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80
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40
20
0

Padavine (mm)

15. Oglej si klimogram temperatur in padavin kraja.
Odgovori na vprašanja a, b, c in d.

Meseci
Legenda:
količina padavin
temperatura

a) Kakšna je razlika med temperaturami v mesecu juliju in avgustu?
Odgovor napiši na črto.

___________________________________
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b) Koliko več padavin je novembra kot februarja?
Odgovor napiši na črto.

___________________________________
c) Koliko padavin je meseca, ki je najtoplejši?
Odgovor napiši na črto.
___________________________________
d) Kakšna je temperatura v mesecu, ko je najmanj padavin?
Odgovor napiši na črto.
___________________________________
(4 točke)
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16. Nogometni stadion v Nemčiji sprejme 44 000 gledalcev. Sedežev je
35 000, ostalo so stojišča. Na uvodni tekmi sezone se je zbralo 23 988
gledalcev. Vstopnice za sedeže je kupilo 15 552 gledalcev.
a) Koliko je stojišč na stadionu? Odgovor napiši na črto.
Reševanje:

Odgovor: ____________________________________________________
b) Koliko stojišč je ostalo praznih na uvodni tekmi? Odgovor napiši na
črto.
Reševanje:

Odgovor: ____________________________________________________
(5 točk)
Skupno število točk: 50
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4.4.5

Analiza dosežkov učencev v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom na nacionalnem preverjanju znanja iz naravoslovja
v 9. razredu

Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Preizkus znanja je sestavljen iz treh vsebinskih delov in 20 nalog. 12 nalog preverja znanje biologije, 6 nalog znanje
fizike in 2 nalogi znanje kemije. Učenec lahko s pravilno rešenimi nalogami osvoji največ 50 točk.
Namen preizkusa znanja iz naravoslovje je preverjanje:
− osnovnega znanja iz biologije: biologija kot veda, pripomočki za opazovanje predmetov, rastlin v gozdu,
človeško telo – poškodbe kosti in sklepov, načini zdravega in nezdravega prehranjevanja, življenjske
razmere, ki so potrebne za obstoj živih bitij, osnovne značilnosti posameznih kraljestev, koristi bakterij,
sestava vdihanega in izdihanega zraka, prva pomoč, sestava krvi in njena vloga;
− osnovnega znanja iz fizike: sile in vzajemno delovanje sil, načini gašenja, osnovni elementi električnega
kroga, spreminjanje tlaka v mirujoči tekočini, vpliv upora na gibanje, zakonitosti gibanja zraka, lastnosti
snovi, uporaba barv v vsakdanjem življenju, vpliv posameznih elektrarn na okolje;
− osnovnega znanja iz kemije: rude in pridobivanje kovin, načini pridobivanja čistih snovi iz zmesi,
sposobnost prepoznavanja ekološko sprejemljivejšega delovanja človeka in s tem povezanega varovanja
naravnega okolja: odnos do ekološkega pridobivanja energije.
Preizkus znanja je sestavljen iz nalog izbirnega tipa (naloge obkroževanja in razvrščanja), kratkega odgovora in
nalog zapisa kratkega odgovora.
Preizkus znanja sestavljajo naloge na vseh treh taksonomskih stopnjah po poenostavljeni Bloomovi taksonomiji.
Preglednica 4.4.5.1: Sestava preizkusa glede na taksonomske stopnje
Taksonomska stopnja

I.

II.

Stopnje zahtevanega znanja

Delež v preizkusu

znanje in prepoznavanje:
− naštevanje, prepoznavanje, reprodukcija vsebin,
podatkov, dejstev, pojmov, načel in posplošitev

50 %

razumevanje in uporaba:
− interpretacija podatkov v različnih grafičnih prikazih,
drugem slikovnem gradivu,

35 %

− primerjava, razlikovanje dejavnikov, pojavov in procesov
analiza in sinteza:
− načrtovanje rešitev, ukrepov, razvoja,
III.

15 %

− interpretacija vzročno – posledičnih povezav,
− vrednotenje dejavnikov, pojavov, procesov

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.5.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev

90

Število postavk

50

Možne točke

50

Povprečno število točk

25,43

Povprečno število odstotnih točk

50,87

Standardni odklon odstotnih točk

16,59

Indeks težavnosti

0,51

Indeks zanesljivosti

0,87

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

531

Preizkus znanja iz naravoslovja je pisalo 90 učencev. Učenci so dosegli v povprečju 25,43 (50,87 %) od 50 možnih
točk na celotnem preizkusu. Na področju biologije 15,98 točke (53,3 %) od 30 možnih, fizike 6,99 točke (49,9 %) od
14 možnih in kemije 2,44 točke (40,6 %) od 6 možnih.
Najvišjega možnega števila točk ni dosegel noben učenec. Najnižje število točk, ki jih je dosegel en učenec (1,11 %),
je bilo 6 točk (12 %). 14 učencev (15,5 %) je doseglo 16 točk (32 %) ali manj. Največji delež učencev (58,8 %) je
doseglo med 19 in 30 točk (med 38 in 60 %). Več kot 30 točk (60 %) je doseglo 23 učencev (25,5 %). Največje
število točk 42 (84%) je dosegel tudi 1 učenec (1,11 %). Frekvenčna porazdelitev dosežkov učencev je rahlo
nagnjena v pozitivno smer.
Težavnost preizkusa je bila 0,51, kar pomeni, da je bil preizkus znanja kar težak, še zlasti če težavnost preizkusa
primerjamo s težavnostjo preizkusov iz let 2010 (IT = 0,67) in 2012 (IT = 0,62) in 2014 (IT = 0,50).
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.4.5.1: Primerjava dosežkov učencev in učenk pri naravoslovju (NIS), 9. razred

Iz slike 4.4.5.1 lahko ugotovimo, da je najnižji dosežek dosegla deklica, najvišji pa je dosežek dečka. Dosežki med
spoloma so rahlo v prid dečkov, čeprav niso povsem primerljivi, saj je opravljanje nacionalnega preverjanja znanja
prostovoljno in ne vemo, kdo je abstiniral.
Dosežki naravoslovja glede na regijo nihajo približno 10 % okoli republiškega povprečja. So pa konkretne
primerjave zavajajoče, ker je v različnih regijah vključeno različno število šol, posamezne šole tudi samo s 3 učenci,
druge pa s po 10 učenci. V Zasavski, Obalno-kraški regiji ter Notranjsko-kraški regiji učenci niso opravljali NPZ.
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Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.4.5.2: Porazdelitev točk pri naravoslovju (NIS), 9. razred

ZELENO OBMOČJE

V zeleno območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri naravoslovju določajo
mejo spodnje četrtine dosežkov.
Biologija
Taksonomske stopnje: Pri treh nalogah (1., 4., in 5. – skupaj 4 postavke) smo preverjali uporabo miselnih procesov
na I. taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje) in pri eni nalogi (postavka 12.3) na III. taksonomski stopnji
(analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Postavke smo preverjali z nalogami obkroževanja, kratkih odgovorov, razvrščanja in z nalogo zapisa
kratkega odgovora.
Učenci:
− razlikujejo med živo in neživo naravo – prepoznajo mikroorganizme (naloga 1.01.1) in glive (naloga 1.01.2)
kot predstavnike žive narave;
− spoznajo najpogostejše živali v morju in njihovo prilagojenost – poimenujejo enega predstavnika morskih
živali, ki ni riba (naloga 1.04.2);
− spoznajo različne poljščine, njihove organe in povedo, katere organe jemo – prepoznajo rastline, katerih liste
uporabljamo v prehrani (naloga 1.05.3);
− vedo, kaj je zdrav način življenja – predvidijo posledice pretirane uporabe računalnika (naloga 1.12.3).
Učenci v zelenem območju razlikujejo med živo in neživo naravo, poznajo živali v morju glede na kriterij.
Poznajo tudi različne poljščine. Ločijo med zdravim in nezdravim načinom življenja. Učenci izkazujejo
prepoznavanje osnovnih pojmov iz biologije in nekatere njihove bistvene značilnosti.
Zgled: naloga 1.01
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Kemija
V zeleno območje se ni uvrstila nobena naloga, ki je preverjala znanje kemije.
Fizika
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (4. – skupaj 2 postavki) smo preverjali uporabo miselnih procesov na II.
taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog: V zelenem območju je bila naloga obkroževanja.
Učenci:
− poznajo primere segrevanja teles z delom in s toploto – vrtanje v kovino (naloga 3.04.1) in ogrevanje vode v
bazenu na soncu (naloga 3.04.2).
Učenci prepoznajo med več možnimi odgovori primere segrevanja teles z delom in s toploto. Učenci
prepoznavajo nekaj preprostih primerov osnovnih fizikalnih procesov.
Zgled: naloga 3.04
RUMENO OBMOČJE

V rumeno območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri naravoslovju določajo
mejo med polovicama dosežkov.
Biologija
Taksonomske stopnje: Pri treh nalogah (3., 4. in 5. – skupaj 4 postavke) smo preverjali uporabo miselnih procesov
na I. taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje), pri eni nalogi (7. – skupaj 2 postavki) na II. taksonomski stopnji
(razumevanje in uporaba znanja), pri eni nalogi (12. – skupaj 2 postavki) pa na III. taksonomski stopnji (analiza,
sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: V rumeno območje so se uvrstile naloge kratkega odgovora, razvrščanja in obkroževanja ter zapisa
kratkega odgovora.
Učenci:
− spoznajo značilne živalske predstavnike v gozdnih plasteh – prepoznajo žolno in lubadarja kot predstavnika
plasti debel in krošenj (naloga 1.03.1);
− spoznajo najpogostejše živali v morju in njihovo prilagojenost – poimenujejo še enega predstavnika morskih
živali, ki ni riba (naloga 1.04.1);
− spoznajo različne poljščine, njihove organe in povedo, katere organe jemo – prepoznajo rastline, katerih
plodove (naloga 1.05.1) in korenine (naloga 1.05.2) uporabljamo pri prehrani;
− se seznanijo z notranjo zgradbo in poznajo vlogo srca (naloga 1.07.1);
− se seznanijo z zgradbo in temeljno vlogo pljuč (naloga 1.07.2);
− vedo, kaj je zdrav način življenja – predvidijo posledice pretirane debelosti (naloga 1.12.1) in kajenja
(naloga 1.12.2).
Učenci v rumenem območju izkazujejo poznavanje živalskih vrst v gozdnih plasteh in morju. Poznajo različne
poljščine, poznajo vlogo srca in pljuč ter predvidijo posledice nezdravega načina življenja. Učenci v rumenem
območju poznajo več pojmov iz biologije kot v zelenem območju in že izkazujejo razumevanje nekaterih
procesov povezanih z zdravjem človeka.
Zgled: naloga 1.07
Kemija
V rumeno območje se ni uvrstila nobena naloga, ki je preverjala znanje kemije.
Fizika
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (1. – skupaj 2 postavki) smo preverjali uporabo miselnih procesov na
I. taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje) ter pri eni nalogi (5. – 1 postavka) na II. taksonomski stopnji
(razumevanje in uporaba znanja).
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Tipi nalog: V rumeno območje so se uvrstile naloge kratkega odgovora.
Učenci:
− opišejo različne načine opravljanja dela – dvigovanje (naloga 3.01.1) in vlečenje (naloga 3.01.2);
− se seznanijo z načini varčevanja pri uporabi hladilnika (naloga 3.05.2).
Učenci v rumenem območju poznajo načine opravljanja dela in nekatere energetske varčevalne ukrepe.
Učenci prepoznavajo več preprostih primerov osnovnih fizikalnih procesov in v konkretnem primeru
izkazujejo ekološko osveščenost.
Zgled: naloga 3.01
RDEČE OBMOČJE

V rdeče območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri naravoslovju določajo
mejo zgornje četrtine dosežkov.
Biologija
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (2. in 6. – skupaj 5 postavk) smo preverjali miselne procese na I.
taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje), pri dveh nalogah (8. in 9. – skupaj 3 postavke) pa na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog: Postavke smo preverjali z nalogami obkroževanja, kratkih odgovorov, razvrščanja ter z nalogo zapisa
kratkega odgovora.
Učenci:
− spoznajo najpogostejše vrste gozdnih grmov v svoji bližnji okolici – ločijo grme (naloga 1.02.1) in drevesa
(naloga 1.02.2);
− se seznanijo s sestavo krvi in spoznajo njeno vlogo – poznajo krvna telesca (naloge 1.06.1, 1.06.2 in 1.06.3);
− spoznajo, da so za obstoj živih bitij potrebne določene življenjske razmere – poznajo pomen svetlobe za rast
rastlin (naloga 1.08.1);
− ugotovijo, da so beljakovine občutljive na zunanje dejavnike – na toploto (naloga 1.09.1) in kislino
(naloga 1.09.2).
Učenci v rdečem območju ločijo grme od dreves, poznajo pomen svetlobe za rast rastlin. Poznajo krvna
telesca in vedo, da so beljakovine občutljive na zunanje dejavnike. Učenci v rdečem območju poznajo in
ločijo zahtevnejše pojme in izkazujejo razumevanje več bioloških procesov.
Zgled: naloga 1.06
Kemija
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (1. – skupaj 2 postavki) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I.
taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje).
Tipi nalog: V rdeče območje se je uvrstila naloga obkroževanja.
Učenci:
− se seznanijo, da elemente označujemo s simboli (npr. Na, Ca), spojine pa s formulami (npr. H2O, CO2, CO) –
prepoznajo vodo (naloga 2.01.1) in ogljikov dioksid (naloga 2.01.2) kot spojini.
Učenci v rdečem območju razlikujejo med kemijskimi elementi in spojinami. Učenci izkazujejo poznavanje
nekaterih kemijskih pojmov.
Zgleda: nalogi 2.01.1 in 1.01.2
Fizika
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (2. in 3. – skupaj 2 postavki) smo preverjali uporabo miselnih procesov
na I. taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje).
Tipi nalog: V rdeče območje sta se uvrstili nalogi obkroževanja in kratkega odgovora.
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Učenci:
− ločijo prevodnike, izolatorje – prepoznajo baker kot prevodnik (naloga 3.02.1);
− spoznajo, da so nekateri viri obnovljivi, nekateri ne – poznajo dva neobnovljiva vira energije (naloga 3.03.2).
Učenci v rdečem območju ločijo prevodnike od izolatorjev in poznajo nekatere neobnovljive vire energije.
Učenci povežejo še več konkretnih primerov s fizikalnimi pojmi, ki niso povezani več z ekologijo.
Zgled: naloga 3.02
MODRO OBMOČJE

V modro območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri naravoslovju določajo
mejo zgornje desetine dosežkov.
Biologija
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (10. – skupaj 2 postavki) smo preverjali miselne procese na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri eni nalogi (11. – skupaj 2 postavki) na III. taksonomski stopnji
(analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: V modrem območju smo znanje preverjali z nalogami kratkega odgovora in zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− se seznanijo z nudenjem prve pomoči pri poškodbah kosti in sklepov – prepoznajo najverjetnejšo poškodbo
na sliki (naloga 1.10.1) in navedejo razlog za tako odločitev (naloga 1.10.2);
− spoznajo vzroke propadanja gozdov – utemeljijo ukrep za uničenje lubadarjev (naloga 1.11.2).
Učenci v modrem območju prepoznavajo najverjetnejšo poškodbo kosti in način sanacije poškodbe. Poznajo
tudi nekatere ukrepe za preprečevanje propadanja gozdov. Učenci izpeljujejo preproste vzročno posledične
povezave.
Zgleda: nalogi 1.10.1 in 1.10.2
Kemija
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (1. – 1 postavka) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje).
Tipi nalog: V modro območje se je uvrstila naloga obkroževanja.
Učenci:
− se seznanijo, da elemente označujemo s simboli (npr. Na, Ca), spojine pa s formulami (npr. H2O, CO2, CO) –
prepoznajo kuhinjsko sol (naloga 2.01.3) kot spojino.
Učenci v modrem območju bolj zanesljivo izkazujejo poznavanje kemijskih elementov in spojin oziroma
kemijskih pojmov.
Zgled: naloga 2.01.3
Fizika
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (3. – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje in prepoznavanje) ter pri eni nalogi (5. – skupaj 2 postavki) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in
uporaba znanja).
Tipi nalog: Postavke smo preverjali z nalogami kratkih odgovorov.
Učenci:
− spoznajo, da so nekateri viri energije obnovljivi, nekateri ne – poznajo dva obnovljiva vira energije
(naloga 3.03.1);
− se seznanijo z načini energetskega varčevanja pri uporabi štedilnika (naloga 3.05.1) in pri uporabi tople vode
(naloga 3.05.3).
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Učenci v modrem območju vedo, da so nekateri viri energije obnovljivi, in znajo našteti ukrepe za varčevanje
z električno energijo. Učenci izkazujejo zanesljivo poznavanje primerov fizikalnih pojmov.
Zgled: naloga 3.05
NAD MODRIM OBMOČJEM

V to območje spadajo naloge, ki jih tudi učenci z najvišjimi dosežki niso rešili s 65-odstotno uspešnostjo.
Biologija
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (3. – skupaj 2 postavki) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje), pri eni nalogi (8. in 10. – skupaj 3 postavke) na II. taksonomski stopnji
(razumevanje in uporaba znanja) in pri eni nalogi (11. – 1 postavka) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in
vrednotenje).
Tipi nalog: V območje nad modrim so se uvrstile naloge razvrščanja in zapisa kratkega odgovora.
Učenci so manj uspešni pri:
− spoznavanju značilnih živalskih predstavnikov v gozdnih plasteh – ne prepoznajo jelena in divje svinje kot
predstavnika plasti podrasti (naloga 1.03.2) ter deževnika in strige kot predstavnika plasti tal (naloga 1.03.3);
− spoznavanju, da so za obstoj živih bitij potrebne določene življenjske razmere – ne poznajo povezave med
količino hrane in številom živali (naloga 1.08.2) ter negativnih posledic izsuševanja močvirij (naloga 1.08.3);
− spoznavanju najpogostejše poškodbe, utrujenosti mišic ter preventivnih ukrepov (naloga 1.10.3);
− spoznavanju vzrokov propadanja gozdov – ne navedejo ustreznega ukrep za uničenje lubadarjev
(naloga 1.11.1).
Učenci nad modrim območjem so nezanesljivi pri spoznavanju značilnih živalskih predstavnikov v gozdnih
plasteh, pri prepoznavanju pogojev za življenje, pri poznavanju ukrepov za preprečevanje propadanja
gozdov ter pri prepoznavanju posledic dolgotrajnega zdravljenja poškodb kosti. Učenci ne uspejo povezati
biološke pojme z manj običajnimi primeri ter izpeljati zahtevnejše vzročno posledične povezave.
Zgleda: nalogi 1.03.2 in 1.03.3
Kemija
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (3. – skupaj 3 postavke) smo preverjali miselne procese na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog: Nad modrim območjem so bile naloge razvrščanja in zapisa kratkega odgovora.
Učenci so manj uspešni pri:
− razlikovanju med fizikalnimi in kemijskimi spremembami snovi (nalogi 2.02.1 in 2.02.2), prav tako ne navedejo
lastnega primera fizikalne spremembe snovi (naloga 2.02.3).
Učenci nad modrim območjem ne razlikujejo med kemijskimi in fizikalnimi spremembami. Učenci ne
povežejo konkretnih primerov s kemijskimi procesi.
Zgled: naloga 2.02
Fizika
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (1. in 2. – skupaj 2 postavki) smo preverjali miselne procese na I.
taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje) in pri eni nalogi (6. – 2 postavki) na III. taksonomski stopnji (analiza,
sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: V območje nad modrim so se uvrstile naloge obkroževanja, kratkega odgovora in zapisa kratkega
odgovora.
Učenci so manj uspešni pri:
− vedenju, da je za opravljanje dela potrebna energija (naloga 3.01.3);
− ločevanju prevodnikov, izolatorjev – vode ne prepoznajo kot prevodnika (naloga 3.02.2);
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− sklepanju o načinih varčevanja z energijo – ne vedo, kaj pomeni, da morajo biti ekološke hiše energetsko
učinkovite (naloga 3.06.1);
− naštevanju primerov uporabe snovi v gradbeništvu – ne vedo, kaj pomeni, da morajo biti ekološke hiše okolju
prijazne (naloga 3.06.2).
Učenci nad modrim območjem niso dovolj zanesljivi pri ločevanju električnih prevodnikov in izolatorjev, ne
znajo opredeliti elementov energetsko varčne hiše. Ne vedo, da je za opravljanje vsakega dela potrebna
energija. Učenci ne znajo samostojno zapisati primere, s katerimi bi dokazali razumevanje fizikalnih pojmov
in procesov.
Zgled: naloga 3.01
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja

Preglednica 4.4.5.3: Specifikacijska tabela, naravoslovje (NIS), 9. razred
Naloga

Število Vsebina
točk

Cilj – učenec

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

T
T
T
T
M
M
M
T
T
M
M
M
T
T
T
T
M
T
T

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.

Območje

IT

ID

0,71
0,69
0,63
0,64
0,60
0,30
0,26
0,86
0,86
0,69
0,68
0,78
0,36
0,28
0,21
0,67
0,77
0,33
0,24
0,26
0,58
0,50
0,48
0,52
0,22
0,40
0,31
0,66
0,69
0,83

0,16
0,15
0,18
0,19
0,47
0,30
0,24
0,33
0,18
0,43
0,41
0,43
0,64
0,55
0,45
0,40
0,39
0,43
0,23
0,30
0,32
0,11
0,14
0,32
0,40
0,19
0,43
0,35
0,49
0,36

I. DEL: BIOLOGIJA
1
2
3

4
5

6

7
8

9
10

11
12

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
10.1
10.2
10.3
11.1
11.2
12.1
12.2
12.3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija

razlikuje med živo in neživo naravo;
razlikuje med živo in neživo naravo;
spozna najpogostejše vrste gozdnih grmov v svoji bližnji okolici;
spozna najpogostejše vrste gozdnih grmov v svoji bližnji okolici;
spozna značilne živalske predstavnike v gozdnih plasteh;
spozna značilne živalske predstavnike v gozdnih plasteh;
spozna značilne živalske predstavnike v gozdnih plasteh;
spozna najpogostejše živali v morju in njihovo prilagojenost;
spozna najpogostejše živali v morju in njihovo prilagojenost;
spozna različne poljščine, njihove organe in pove, katere organe jemo;
spozna različne poljščine, njihove organe in pove, katere organe jemo;
spozna različne poljščine, njihove organe in pove, katere organe jemo;
seznani se s sestavo krvi in spozna njeno vlogo;
seznani se s sestavo krvi in spozna njeno vlogo;
seznani se s sestavo krvi in spozna njeno vlogo;
seznani se z notranjo zgradbo in pozna vlogo srca;
seznani se z zgradbo in temeljno vlogo pljuč;
spozna, da so za obstoj živih bitij potrebne določene življenjske razmere;
spozna, da so za obstoj živih bitij potrebne določene življenjske razmere;
seznani se s posledicami izsuševanja močvirij;
ugotovi, da so beljakovine občutljive na zunanje dejavnike;
ugotovi, da so beljakovine občutljive na zunanje dejavnike;
seznani se z nudenjem prve pomoči pri poškodbah kosti in sklepov;
seznani se z nudenjem prve pomoči pri poškodbah kosti in sklepov;
spozna najpogostejše poškodbe, utrujenost mišic ter preventivne ukrepe;
spozna vzroke propadanja gozdov (onesnažen zrak);
spozna vzroke propadanja gozdov (onesnažen zrak);
ve, kaj je zdrav način življenja;
ve, kaj je zdrav način življenja;
ve, kaj je zdrav način življenja.

M
M
T
T
T
T
T
T
T
T

zeleno
zeleno
rdeče
rdeče
rumeno
nad modrim
nad modrim
rumeno
zeleno
rumeno
rumeno
zeleno
rdeče
rdeče
rdeče
rumeno
rumeno
rdeče
nad modrim
nad modrim
rdeče
rdeče
modro
modro
nad modrim
nad modrim
modro
rumeno
rumeno
zeleno
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Število
točk Vsebina

Naloga

Cilj – učenec

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

T

I.

T

Območje

IT

ID

rdeče

0,56

0,07

I.

rdeče

0,54

0,42

T

I.

modro

0,33

0,40

T
T
T

II.
II.
II.

nad modrim
nad modrim
nad modrim

0,27
0,27
0,84

0,23
0,23
0,22

M
M
M
T
T
M
M
M
M
M
T
M

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.

rumeno
rumeno
nad modrim
rdeče
nad modrim
modro
rdeče
zeleno
zeleno
modro
rumeno
modro
nad modrim
nad modrim

0,82
0,72
0,29
0,77
0,41
0,41
0,33
0,76
0,82
0,29
0,48
0,46
0,22
0,22

0,14
0,32
0,16
0,25
0,31
0,24
0,38
0,34
0,24
0,33
0,47
0,48
0,29
0,26

II. DEL: KEMIJA
1

2

1.1

1

1.2

1

1.3

1

2.1
2.2
2.3

1
1
1

Kemija
Kemija
Kemija

seznani se, da elemente označujemo s simboli (npr. Na, Ca), spojine pa s formulami (npr. H2O,
CO2, CO);
seznani se, da elemente označujemo s simboli (npr. Na, Ca), spojine pa s formulami (npr. H2O,
CO2, CO);
seznani se, da elemente označujemo s simboli (npr. Na, Ca), spojine pa s formulami (npr. H2O,
CO2, CO);
razlikuje med fizikalnimi in kemijskimi spremembami snovi;
razlikuje med fizikalnimi in kemijskimi spremembami snovi;
razlikuje med fizikalnimi in kemijskimi spremembami snovi;

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fizika
Fizika
Fizika
Fizika
Fizika
Fizika
Fizika
Fizika
Fizika
Fizika
Fizika
Fizika
Fizika
Fizika

opiše različne načine opravljanja dela;
opiše različne načine opravljanja dela;
pove, da je za opravljanje dela potrebna energija;
loči prevodnike, izolatorje;
loči prevodnike, izolatorje;
spozna, da so nekateri viri obnovljivi, nekateri ne;
spozna, da so nekateri viri obnovljivi, nekateri ne;
pozna primere segrevanja teles z delom in s toploto;
pozna primere segrevanja teles z delom in s toploto;
seznani se z načini varčevanja;
seznani se z načini varčevanja;
seznani se z načini varčevanja;
sklepa o načinih varčevanja z energijo;
našteva primere uporabe snovi v gradbeništvu.

Kemija
Kemija
Kemija

III. DEL: FIZIKA
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2

1

2
3
4
5

6

LEGENDA:
Naloga: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja, po Navodilih za vrednotenje in po programu za e-vrednotenje;
Število točk: zapisano maksimalno število točk vprašanja/dela naloge/naloge;
Vsebina: zapisana vsebina, ki jo preverja vprašanje/del naloge/naloga; BIO – vsebine biologije, KEM – vsebine kemije, FIZ – vsebine fizike;
Cilj – učenec: zapisan cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu;
Standard znanja: zapisan standard znanja, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga: M – minimalni, T – temeljni; povzeto po Učnem načrtu;
Taksonomska stopnja (po Bloomu): zapisana taksonomska stopnja vprašanja/dela naloge/naloge: I. – znanje in prepoznavanje, II. – razumevanje in uporaba, III. – analiza in sinteza ter vrednotenje;
Območje: zapisano območje, v katero se je uvrstilo vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Opisih dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS.
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Slika 4.4.5.3: Dosežki učencev na celotnem preizkusu znanja in po posameznih vsebinskih sklopih glede na indeks
težavnosti
0,6

0,53

0,51

Indeks težavnosti

0,5
0,41

0,41

Kemija

Fizika

0,4
0,3
0,2
0,1
0
Preizkus v celoti

Biologija

Preizkus in deli preizkusa

Učenci so najbolje reševali naloge iz biologije in enako dobro naloge kemije in fizike. Znotraj predmeta
naravoslovja oziroma učnega načrta je biologija zastopana tudi z največ temami in ji je posvečeno največ časa.
Najmanj tem in časa je posvečenega kemiji in je v preizkusu tudi zastopana z najmanj cilji. Znanje s področja
kemije preverjamo z dvema nalogama, ena preverja znanje na I. in ena na II. taksonomski stopnji. Znanje fizike
preverjamo s 6 nalogami, 3 na I. taksonomski stopnji, 2 na II. in ena na III. stopnji. Znanje biologije pa z 12
nalogami, 6 na I., 4 na II. in eno na III. taksonomski stopnji.
Slika 4.4.5.4: Dosežki učencev na celotnem preizkusu znanja in po posameznih vsebinskih sklopih glede na indeks
težavnosti in leto preverjanja
0,8
0,7

Indeks težavnosti

0,6
0,5

0,66
0,59 0,6

0,57

0,74

0,71
0,58 0,6

0,61

Preizkus v celoti

Biologija

Kemija

Fizika

0,64
0,51

0,47

0,5 0,49

0,54

0,51

0,51 0,53
0,41 0,41

0,4
0,3
0,2
0,1
0
2008

2010

2012

2014

2016

Leto preverjanja

V primerjavi s preteklimi leti lahko ugotovimo, da so bili učenci pri reševanju preizkusa v letošnjem letu manj
uspešni (IT = 0,51). Najuspešnejši so bili leta 2010 (IT = 0,66), sledi leto 2012 (IT = 0,61) in leto 2008 (IT = 0,59). Lahko
da preizkus postaja primerno težak, ne prelahek in ne pretežak, saj se IT nahaja na 0,51. Prav tako se kaže v treh letih
znanje biologije kot najboljše, slabše pa kemije in fizike. Učenci so najpogosteje najuspešnejši pri vsebinah biologije
in manj pri vsebinah kemije in fizike. Naloge I. taksonomske stopnje so zastopane pri vseh vsebinah med 50 in 60 %,
naloge II. taksonomske stopnje med 40 in 50 %, III. taksonomske stopnje med 0 in 20 %. Ker se to ponavlja skozi leta,
morebitne razlike v taksonomskih ravneh nimajo pomembne vloge pri nihanju dosežkov.
S področja biologije so učenci najbolje reševali nalogi 1.041 in 1.042 (IT = 0,86), ki sta preverjali znanje I.
taksonomske stopnje, s ciljem, da učenci spoznajo najpogostejše živali v morju in njihovo prilagojenost. Najmanj
uspešno so reševali nalogo 1.063 (IT = 0,21), s ciljem, da se učenci seznanijo s sestavo krvi in spoznajo njeno vlogo
(poznajo trombocite oz. krvne ploščice), čeprav naloga preverja temeljni standard znanja na I. taksonomski stopnji.
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V letih 2010, 2012 in 2014 smo preverjali poznavanje zdravega, nezdravega načina prehranjevanja na I.
taksonomski stopnji. V letošnjem letu smo pri nalogah 1.12.1, 1.12.2 in 1.12.3 na III. taksonomski stopnji preverjali
zdrav način življenja in so učenci dosegli dobre dosežke (IT = 0,66; 0,69 in 0,83). Naloga je zahtevala navedbo eno
od možnih slabih zdravstvenih posledic debelosti, kajenja in neaktivnosti.
Prav tako kot v letu 2008 in 2014 smo tudi letos preverjali, koliko učenci vedo, da so za obstoj živih bitij potrebne
določene življenjske razmere. Njihovo znanje smo preverjali na II. taksonomski stopnji. V letu 2014 so učenci
dosegli višje dosežke (IT = 0,46 in v letu 2008 0,71) kot letos (IT = 0,33 in 0,24), kjer so morali prav tako na II.
taksonomski stopnji pojasniti, zakaj dno globokega jezera ni poraslo z zelenimi rastlinami in zakaj v plitvem jezeru
živi več živali kot v globokem.
V letih 2008, 2014 in 2016 smo preverjali, koliko so učenci seznanjeni s sestavo krvi in njeno vlogo. Uspešnejši so
bili učenci leta 2008 (IT = 0,55), ko je naloga preverjala znanje na II. taksonomski stopnji. Naloga je od učencev
zahtevala, da obkrožijo pravilen odgovor na vprašanje, zakaj se krvavitev ustavi. Bistveno manj uspešni so bili leta
2014 (IT = 0,25), ko je naloga preverjala znanje na III. taksonomski stopnji. Učenci so morali utemeljiti, kdo od
navedenih krvodajalcev z različnimi krvnimi skupinami je najprimernejši za prejemnika s krvno skupino A, zakaj
prejemnik s krvno skupino 0 ni primeren prejemnik katerekoli krvne skupine, in utemeljiti, zakaj je krvodajalstvo
koristno dejanje. Pri omenjeni nalogi so bili najuspešnejši pri utemeljevanju koristnosti krvodajalstva. Letos pa so
morali pri nalogah (1.06.1; 1.06.2 in 1.06.3) na I. taksonomski stopnji s ciljem, da se seznanijo s sestavo krvi,
naštejejo tri vrste krvnih telesc. Dosegli so IT = 0,36; 0,28 in 0,21 in so na ravni prejšnjih let.
Bolje rešene naloge iz kemije so bile naloge 2.01.1, 2.1.2 in 2.01.3, s ciljem, da se učenci seznanijo, da elemente
označujemo s simboli (npr. Na, Ca), spojine pa s formulami (npr. H2O, CO2, CO). Preverjala je znanje na I.
taksonomski stopnji. Dosežek je bil srednji, slabše pa so bile rešene naloge 2.02.1, 2.02.2 in 2.02.3 (IT = 0,27; 0,27 in
0,48), ki je bila na II. taksonomski stopnji in je preverjala cilj razlikovanje med fizikalnimi in kemijskimi
spremembami snovi. Učenci so morali dane spremembe snovi razvrstiti med fizikalne ali kemijske spremembe.
Verjetno je razliki v uspešnosti reševanja botroval tip naloge.
S področje fizike so učenci dobro reševali naloge 3.01.1, 3.01.2 (IT = 082, 0,72), 3.02.1 (IT = 0,77) in 3.04.1 (IT = 0,82).
Naloge so preverjale cilje, da učenci opišejo različne načine opravljanja dela in da ločijo prevodnike in izolatorje in
opišejo, kdaj se telesu poveča temperatura. Nalogi 1 in 2 sta bili na I. taksonomski stopnji, 4. naloga pa je bila na II.
taksonomski stopnji. Verjetno so učenci nalogo rešili dokaj dobro tudi zaradi izkušenj, ki jih imajo v vsakdanjem
življenju. Najmanj uspešno pa so rešili nalogi 3.06.1 in 3.06.2 (IT = 0,22 in, 0,22), ki je preverjala znanje na III.
taksonomski stopnji. Učenci so morali predlagati ukrep za varčevanje z električno energijo v primeru rabe štedilnika,
hladilnika in tople vode. Predvidevamo, da se v vsakdanjem življenju premalokrat srečajo s temi zahtevami.
Vpliv posameznih elektrarn na okolje smo preverjali leta 2010, 2012 in 2014. Vsa tri leta smo preverjali znanje na III.
taksonomski stopnji. Najuspešnejši so bili učenci v letu 2012 (IT = 0,48), ki je od njih zahtevala, da zapišejo, katera
od naštetih elektrarn ima manj škodljiv vpliv na okolje. Svojo izbiro so morali tudi utemeljiti. Manj uspešni so bili v
letu 2010 (IT = 0,27). Pri nalogi so morali navesti dva razloga za opuščanje uporabe fosilnih goriv za pridobivanje
energije. V letu 2014 (IT = 0,36) so učenci morali zapisati, kako lahko najbolj ekološko pridemo do električne
energije in katerim negativnim posledicam na okolje se bomo s tem izognili. Podobno tudi letos pri nalogah
3.03.1 in 3.03.2 (IT = 0,41 in 0,33), kjer so morali samostojno v preglednico vpisati dva obnovljiva in dva
neobnovljiva vira energije. Naloga je bila na I. taksonomski stopnji in preverja temeljni standard znanja.
Slika 4.4.5.5: Dosežki po vsebinskih sklopih in taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
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Fizika

Dosežki preizkusa iz naravoslovja so glede na taksonomske stopnje pričakovano razporejeni. Najboljše dosežke so
učenci dosegli na I. taksonomski stopnji (znanje), sledi II. taksonomska stopnja (razumevanje in uporaba), najmanj
uspešno pa so reševali naloge na III. taksonomski stopnji (samostojno reševanje naravoslovnih problemov). Ta
razporeditev velja za celoten preizkus. Glede na taksonomske stopnje pa je manj pričakovana razporeditev
rezultatov pri vsebinah biologije in fizike. Pri kemiji preverjamo znanje le na I. in II. taksonomski stopnji. V tretjem
delu, ki preverja znanje fizike, pa so bili učenci uspešnejši pri reševanju nalog II. taksonomske stopnje, torej pri
nalogah, ki so zahtevale uporabo znanja. Pri biologiji so bili najuspešnejši na III. taksonomski stopnji, ki zahteva
analizo, sintezo, vrednotenje in načrtovanje. Morda je vzrok za to izbor dobro utrjene vsebine na III. taksonomski
stopnji in tip nalog, s katerimi smo preverjali znanje. Znanje biologije na I. taksonomski stopnji smo preverjali
skoraj v celoti z nalogami izbire, obkroževanja, razvrščanja, na II. taksonomski stopnji pa s samostojnim kratkim
odgovorom. Pri nalogah izbire obkroževanja namreč ne gre pozabiti na učenčevo pozornost, koncentracijo pri
branju več podatkov, medtem ko je pri samostojnem odgovoru usmerjen v iskanje ključne besede. Pri fizikalnih
nalogah II. taksonomske stopnje pa je eden od možnih vzrokov verjetno tudi v tem, da so naloge preverjale
uporabo znanja iz pogostejših, vsakodnevnih situacij kot na I. taksonomski stopnji.
Prvi del preizkusa znanja – biologija
Ta del preizkusa je bil sestavljen iz 6 nalog na I., 4 nalog na II. in 2 nalog na III. taksonomski stopnji. Učenci so bili
uspešni pri reševanju nalog I. taksonomske stopnje. Manj uspešni so bili pri reševanju nalog na II. taksonomski
stopnji, najuspešnejši pa so bili pri reševanju nalog na III. taksonomski stopnji, kar ni pričakovano, saj te naloge
zahtevajo uporabo zahtevnejših miselnih procesov. Na uspešnost učencev pri reševanju nalog na III. taksonomski
stopnji pa je verjetno vplival izbor dobro utrjenih vsebin (ki se obravnavajo že v nižjih razredih osnovne šole in
medpredmetno povezujejo) in tudi tip nalog.
Na I. taksonomski stopnji so bili učenci najuspešnejši pri reševanju nalog 1.04.1 in 1.04.2 (IT = 0.86) ter 1.01.1 (IT =
0,78), pri kateri so učenci morali obkrožiti trditev, ki sodi k živi naravi. Najmanj uspešni so bili pri nalogi 1.06.3 (IT =
0,21), pri kateri so morali zapisati tretje krvno telesce. Eno krvno telesce so še poimenovali, drugega redkeje,
tretjega pa že težko.
Pri izkazovanju razumevanja in uporabe znanja na II. taksonomski stopnji so bili najuspešnejši pri reševanju
naloge 1.07.2 (IT = 0,77), ki kaže razumevanje temeljne vloge pljuč. Najmanj uspešni so bili pri reševanju naloge
1.10.3 (IT = 0,22), ki zahteva, da učenec napiše eno posledico, ki bi jo utrpele mišice ob dolgotrajnem zdravljenju
zlomljene golenice. Naloga je imela sliko, zaradi katere so učenci laže odgovorili na prvi dve vprašanji (razvidni tudi
iz slike), medtem ko je tretje vprašanje bolj abstraktno in ga na sami sliki ni videti.
Na III. taksonomski stopnji sta bili dve nalogi, učenci so bili uspešnejši pri reševanju naloge 1.12.3 (z IT 0,83), pri
kateri so morali napisati eno od možnih posledic pretiranega igranja računalniških igric. Najmanj uspešni so bili pri
reševanju naloge 1.11.2 (IT = 0,31), ki je od učencev zahtevala, da napišejo ukrep, s katerim bi preprečili
propadanje gozda, in ga tudi utemeljijo. Verjetno je vsakdanjih opozoril v zvezi negativnimi posledicami
pretiranega gledanja TV in igranjem računalniških igric mnogo več kot reševanja gozdov.
Drugi del preizkusa znanja – kemija
Ta del preizkusa je bil sestavljen iz 1 naloge na I. in 1 naloge na II. taksonomski stopnji. Učenci so bili uspešnejši pri
reševanju naloge 2.01.1 I. taksonomske stopnje (IT = 0,56). Pri tej nalogi so učenci morali med naštetimi spojinami
in elementi izbrati spojino. Eno spojino so prepoznali, drugo redkeje, tretjo pa že težko. Manj uspešni so bili pri
nalogi II. taksonomske stopnje 2.02.1 in 2.02.2 (IT = 0,27), pri kateri so morali izmed naštetih sprememb snovi
razločiti kemijske od fizikalnih sprememb. Medtem ko so samostojno uspešno navedli primer fizikalne
spremembe pri nalogi 2.02.3 (IT = 0,48). Ob tem lahko podvomimo v razumevanje bistva navedenih sprememb in
vidimo bolj memoriranje.
Tretji del preizkusa znanja – fizika
Ta del preizkusa je bil sestavljen iz 3 nalog na I., 2 nalog na II. in 1 naloge na III. taksonomski stopnji. Učenci so bili
tako kot že v letih 2012 in 2014 tudi letos najuspešnejši pri reševanju nalog, ki so preverjale znanje II. taksonomske
stopnje. Nekoliko manj uspešni so bili učenci pri reševanju nalog na I. taksonomski stopnji in najmanj uspešni pri
reševanju nalog na III. taksonomski stopnji.
Na I. taksonomski stopnji so učenci najboljše dosežke dosegli pri reševanju naloge 3.01.1 (IT = 0,82), pri kateri so
poimenovali dejavnost, prikazano na sliki, s katero človek opravlja delo. Najmanj uspešni pa so bili pri nalogi 3.01.3
(IT = 0,29), pri kateri so morali navesti, kaj je potrebno za opravljanje vsakega dela. Medtem ko je pri najboljših
dosežkih verjetno pomagala slika, slike pri najslabših dosežkih ni bilo.
Na II. taksonomski stopnji so učenci najboljše dosežke dosegli pri reševanju naloge 3.04.2 (IT = 0,82). V njej so
morali izmed naštetih teles obkrožiti tista, katerim se je v danih pogojih povečala temperatura. Najmanj uspešno
so rešili nalogo 3.05.1 (IT = 0,29), pri kateri so morali predlagati varčevalni ukrep, s katerim bi prihranili električno
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energijo v primeru uporabe električnega štedilnika. Verjetno gre razliko pripisati tudi neposrednim izkušnjam
otrok in pogostejšem srečevanju s prvo in drugo situacijo.
Na III. taksonomski stopnji sta nalogi 3.06.1 in 3.06.2 (IT = 0,22) od učencev zahtevali, da pojasnijo, kaj pomeni, da
morajo biti ekološke hiše energetsko varčne in okolju prijazne. Nalogi je bila priložena slika.
Slika 4.4.5.6: Zastopanost minimalnih in temeljnih standardov v celotnem preizkusu in v posameznih vsebinskih
sklopih v odstotkih (%)
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Najpogosteje so v vsem preizkusu kot tudi v njegovih vsebinskih delih prisotni temeljni standardi znanja, v mnogo
manjših deležih pa minimalni standardi znanja. Pri nekaterih ciljih iz učnega načrta standard znanja ni opredeljen.
Taka razporeditev se pojavlja v vseh letih, zato PK ugotavlja, da bi bilo potrebno cilje in standarde znanja v učnem
načrtu za naravoslovje nujno posodobiti in da v standardih znanja ni zajeto določeno znanje, ki je sicer zajeto v
ciljih. Komisija se je odločila, da bo doseganje določenih ciljev preverila ne glede na to, da niso zajeti v standardih
znanja.
Celoten preizkus znanja je preverjal 58 % temeljnih standardov, 36 % minimalnih standardov in 6 % ciljev iz
učnega načrta, ki niso zajeti v standardih znanja. Minimalni, temeljni standardi in naloge, pri katerih v učnem
načrtu ni standarda, so bili v različnih delih preizkusa različno zastopani. Pri vsebinskem sklopu biologija so prisotni
temeljni standardi v večjem delu (67 %). 30 % nalog je preverjalo znanje minimalnih standardov znanja in 3 %
nalog znanje, ki ni zapisano v standardih znanja v učnem načrtu. Pri vsebinskem sklopu kemija se je z nalogami
preverjalo 100 % temeljnih standardov, pri vsebinskem sklopu fizika pa se je z nalogami preverjalo 64 % temeljnih
standardov, 22 % minimalnih standardov, pri 14 % nalog pa standard ni zapisan v učnem načrtu. V primerjavi s
prejšnjimi leti se razmerje standardov nekoliko spreminja. V letu 2012 so prevladovale naloge, ki so preverjale
znanje minimalnih standardov znanja (54 %). V letu 2014 so prevladovale naloge, ki so preverjale znanje temeljnih
standardov znanja, kot tudi letos (58 %). Verjetno so bili tudi zaradi razmerja med preverjanjem minimalnih in
temeljnih standardov učenci v letošnjem letu najmanj uspešni. Vendar je to povezano tudi z izborom ciljev, ki se
jih preverja, tudi ti pa niso prav premišljeni glede tega, ali predstavljajo minimalni ali temeljni standard znanja.
Včasih sta v učnem načrtu pri istem cilju vpisana oba standarda, drugič standarda sploh ni. Prav tako je v letu 2014
in letos, glede razmerja v minimalnih in temeljnih standardih, izstopalo vsebinsko področje biologija, pri katerem
so prevladovale naloge, ki so preverjale znanje temeljnih standardov znanja. Podobna situacija je bila leta 2012 pri
vsebinskem področju fizike.
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Slika 4.4.5.7: Dosežki učencev po standardih znanja v celotnem preizkusu znanja in v posameznih vsebinskih
sklopih glede na indeks težavnosti
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Na celotnem preizkusu kot tudi pri vsebinah iz fizike so bili učenci najuspešnejši pri reševanju nalog s cilji, pri
katerih standard znanja ni opredeljen. Če pa to odmislimo, so bili uspešnejši pri nalogah, ki zajemajo minimalne
standarde, kot pri nalogah, ki zajemajo temeljne standarde znanja. To ne velja za vsebine iz kemije, kjer so vsi
standardi znanja temeljni.
Med minimalnimi standardi so bili učenci najuspešnejši pri nalogi fizike 3.04.2 (IT = 0,82), ki preverja cilj, da
učenec pozna primere segrevanja teles z delom in s toploto. Naloga je na II. taksonomski stopnji. Najmanj
uspešno pa so rešili nalogo iz fizike 3.06.2. (IT = 0,22), kjer so morali pojasniti pomen ekološko prijazne hiše. Naloga
je zahtevala samostojen odgovor in je bila na III. taksonomski ravni.
Najuspešneje rešeni nalogi (1.04.1 in 1.04.2), ki preverjata temeljni standard znanja, sta s področja biologije (IT =
0,71) in preverjata cilj, ali učenci poznajo najpogostejše živali v morju in njihovo prilagojenost. Najmanj uspešno
pa so reševali nalogo 1.06.3, ki je ravno tako preverjala znanje s področja biologije, kjer so morali napisati tretje
krvno telesce (IT = 0,21). Naloga je bila na I. taksonomski stopnji in je zahtevala samostojen odgovor.
Slika 4.4.5.8: Zastopanost različnih tipov nalog v preizkusu znanja
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V preizkusu znanja so prevladovale naloge kratkega odgovora (32 %), sledile so naloge obkroževanja (26 %),
naloge daljšega odgovora (22 %) in naloge razvrščanja (20 %). V letu 2012 je bilo razmerje med tipi nalog
drugačno, prevladovale so naloge obkroževanja (36 %), v letu 2014 pa je bilo razmerje podobno, s tem da se ne
pojavljajo vedo vsi tipi nalog. Prevladovale so naloge kratkega odgovora (34 %), sledile so naloge z daljšim
odgovorom (26 %), alternativni tip (20 %), naloge obkroževanja (14 %) in naloge razvrščanja (6 %).
Slika 4.4.5.9: Uspešnost reševanja nalog glede na tip naloge in indeks težavnosti
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Učenci so najuspešneje reševali naloge obkroževanja (IT = 0,61), sledile so naloge s kratkim odgovorom (IT = 0,49),
naloge z zapisom kratkega odgovora in naloge razvrščanja.
V letu 2014 so bili učenci podobno najuspešnejši pri reševanju nalog obkroževanja (IT = 0,67), sledile so naloge
alternativnega tipa (IT = 0,64), kratkega odgovora (IT = 0,58), razvrščanja (IT = 0,37) in zapis kratkega odgovora (IT =
0,22). Vsako leto niso prisotni vsi tipi nalog.
Kaže, da se uspešnost posameznih tipov nalog stabilizira in iz leta v leto niha le za majhne deleže.
Slika 4.4.5.10: Uspešnost reševanja nalog glede na tip naloge in indeks težavnosti za preizkus v celoti in
posamezne vsebinske sklope
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Obkroževanje je najuspešnejši tip nalog v vseh vsebinskih področjih tako pri biologiji, fiziki in kemiji. Sledi tip
kratkega odgovora, ki pa je prisoten zgolj pri biologiji in fiziki, zapis kratkega odgovora in razvrščanja.
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Pri bioloških temah so učenci najbolje reševali naloge obkroževanja, sledijo razvrščanje in kratek odgovor ter
nazadnje zapis kratkega odgovora.
Pri kemiji sta enako uspešna tipa obkroževanja in daljšega odgovora, tip kratkega odgovora ni bil uporabljen.
Tudi pri fiziki je najuspešnejši tip obkroževanja, sledi kratek odgovor in daljši odgovor. Tip naloge razvrščanja ni bil
uporabljen.
V letu 2014 so v sklopu biologije učenci najbolje reševali naloge obkroževanja (IT = 0,67), sledile so naloge
alternativnega tipa (IT = 0,66), kratkega odgovora (IT = 0,65) in naloge z daljšim odgovorom (IT = 0,19). V
vsebinskem sklopu kemija so učenci uspešneje rešili nalogo kratkega odgovora (IT = 0,71) kot nalogo razvrščanja
(IT = 0,37). Najbolje so pri vsebinskem sklopu fizika reševali naloge obkroževanja (IT = 0,67), sledile so naloge
alternativnega tipa (IT = 0,63), naloge kratkega odgovora (IT = 0,44) in naloge z daljšim odgovorom.
Uspešnost reševanja nalog glede na tip naloge se tudi pri posameznih vsebinskih sklopih skozi leta ne spreminja
veliko.
V preizkusu je bilo pet nalog, ki so imele dodatek sliko ali fotografijo. Naloge so bile I., II. in III. taksonomske stopnje.
Učenci so jih reševali srednje uspešno (IT = 0,38), naloge brez dodatkov pa nekoliko uspešneje (IT = 0,48). Kaže, da
dodatek s sliko ne doprinese veliko k uspešnosti reševanja naloge. S sliko je namreč nemogoče prikazati
abstraktnejše, kompleksnejše vidike. Naše učence lahko tudi zmedejo, ker si predstavljajo predmete oziroma
pojave na sliki zelo konkretno.
Tudi v preizkusu leta 2014 se je pokazalo, da naloge z dodatkom grafa, slike niso bile zelo uspešne (IT = 0,26). So
pa naloge leta 2014 in 2016 preverjale vse tri taksonomske ravni in različne standarde znanja.
Povzetek
V primerjavi s preteklimi leti lahko ugotovimo, da so bili učenci pri reševanju preizkusa naravoslovja v
letošnjem letu manj uspešni. Najuspešnejši so bili leta 2010, 2012 in 2008. Znotraj naravoslovja so bili na
področju biologije najuspešnejši, manj, a podobno uspešni, pa na področju kemije in fizike. V letih 2008 in
2010 so bili prav tako najuspešnejši pri nalogah s področja biologije. Leta 2012 pa so jih reševali manj
uspešno kot naloge s področja kemije in uspešneje kot s področja fizike. Morda je do teh razlik prišlo zaradi
različnega razmerja v zastopanosti minimalnih in temeljnih standardov znanj in tipov nalog. Glede
standardov znanja pa učni načrt ni urejen in so primerjave tako ali tako nezanesljive. Prav tako nič ne vemo o
deležnikih preverjanja, ki je prostovoljno in med leti slabo primerljivo.
V preizkusih zadnjih dveh let prevladujejo temeljni standardi znanja, naloge so pogosto tipa kratkega
odgovora, učenci pa najbolje rešujejo naloge obkroževanja. Vendar se struktura preizkusov glede na tip
naloge in uspešnost reševanja le malo spreminja. Naloge s slikovnim dodatkom ne doprinesejo k pomembno
boljšemu reševanju, saj na reševanje vplivata tudi standard znanja in tip naloge.
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I. DEL
BIOLOGIJA
1.

Kaj uvrščamo k živi naravi?
Obkroži črko pred dvema pravilnima odgovoroma.
A Vodo.
B Mikroorganizme.
C Svetlobo.
D Glive.
E Zrak.
(2 točki)

2.

V gozdu rastejo: jelka, bezeg, šipek, bor, javor, leska.
Naštete rastline uvrsti med grme ali drevesa. Vpiši jih v preglednico.
Grmi

Drevesa

(2 točki)
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3.

V različnih gozdnih plasteh živijo:
žolna, striga, jelen, lubadar, deževnik, divja svinja.
Razvrsti naštete živali v preglednico k ustreznim gozdnim plastem, v
katerih živijo. K vsaki gozdni plasti moraš napisati dve živali.
Gozdne plasti

1. žival

2. žival

Plast debel in krošenj
Plast podrasti
Plast tal

(3 točke)
4.

Na vsako črto napiši po enega predstavnika živali, ki živi v morju in ni riba.
_______________________________________
_______________________________________
(2 točki)

5.

Pri rastlinah uživamo različne organe.
Naštete rastline razvrsti v preglednico k organu, ki ga pri posamezni
rastlini uživamo. K vsakemu organu moraš napisati dve rastlini.
repa, kumara, špinača, paradižnik, solata, korenje
Rastlinski organi

1. rastlina

2. rastlina

Plod
Korenina
List

(3 točke)
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6.

Kri je sestavljena iz krvne plazme in krvnih telesc.
Naštej krvna telesca in jih napiši na črte.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(3 točke)

7.

Klavdija je tekmovala s kolesarji. Vozila je hitro in v 2 urah prekolesarila
40 km.
a) Špela ji je izmerila srčni utrip pred kolesarjenjem in takoj po njem.
Kaj je ugotovila? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Srčni utrip je bil pred kolesarjenjem višji kot po njem.

B

Srčni utrip je bil pred kolesarjenjem in po njem enak.

C

Srčni utrip je bil pred kolesarjenjem nižji kot po njem.

D

Srčni utrip je bil po kolesarjenju nižji kot pred njim.

b) Špela je opazovala tudi Klavdijino dihanje. Kaj je ugotovila?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Dihanje je bilo pred kolesarjenjem hitrejše kot po njem.

B

Dihanje je bilo pred kolesarjenjem počasnejše kot po njem.

C

Dihanje je bilo pred kolesarjenjem in po njem enako hitro.

D

Dihanje je bilo po kolesarjenju počasnejše kot pred njim.
(2 točki)
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8.

Oglej si slike 1, 2 in 3 in odgovori na vprašanja.

Slika 1: Globoko jezero

a) Pojasni, zakaj dno globokega jezera ni poraslo z zelenimi rastlinami.
Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________

Slika 2: Plitvo jezero

b) V plitvem jezeru živi več živali kot v globokem. Pojasni, zakaj.
Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________

(Vir slik 1 in 2: K. Tarman, Osnove ekologije in ekologija živali, DZS, Ljubljana 1992.)
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Slika 3: Močvirje

c) Človek pogosto izsuši močvirje. Zakaj so ti posegi za naravo lahko
negativni? Odgovor napiši na črti.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(3 točke)
9.

Kdaj beljakovine v hrani zakrknejo? Obkroži črko pred dvema pravilnima
odgovoroma.
A Kadar mleko pustimo na svetlobi.
B Kadar spečemo meso.
C Kadar meso pustimo na kuhinjskem pultu.
D Kadar jajce namakamo v vodi.
E Kadar v mleko kanemo nekaj kisa.
(2 točki)

(Vir slike 3: K. Tarman, Osnove ekologije in ekologija živali, DZS, Ljubljana 1992.)
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10. Oglej si sliko 4 in odgovori na vprašanja.

Slika 4

a) Katero poškodbo kosti je utrpel poškodovanec na sliki 4?
Odgovor napiši na črto.
______________________________________

b) Na podlagi česa sklepaš na tovrstno poškodbo?
Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________

c) Kakšne posledice na mišice bo imelo prikazano dolgotrajno
zdravljenje poškodbe? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________

(3 točke)

(Vir slike 4: www.revija-vita.com. Pridobljeno: 8. 10. 2015.)
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11. V gozdu se iglavci sušijo. Napadel jih je lubadar. Kateri ukrep bi predlagal
kmetu, da bi rešil težavo? Na črto napiši ukrep in ga utemelji.
Ukrep: __________________________________________________________
Utemeljitev: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
(2 točki)

OBRNI LIST.
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12. Nekateri ljudje slabo skrbijo za svoje zdravje.
a) Oglej si sliko 5 in predvidi eno od možnih zdravstvenih posledic
ravnanja, prikazanega na sliki. Odgovor napiši na črto.

Slika 5
__________________________________________________________________

b) Oglej si sliko 6 in predvidi eno od možnih zdravstvenih posledic
ravnanja, prikazanega na sliki. Odgovor napiši na črto.

Slika 6
__________________________________________________________________

(Vir slike 5: http://files.wordpress.com/2007/04/jpg. Pridobljeno: 8. 10. 2015.)
(Vir slike 6: http://novice.najdi.si/predogled. Pridobljeno: 8. 10. 2015.)
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c) Oglej si sliko 7 in predvidi eno od možnih posledic ravnanja,
prikazanega na sliki. Odgovor napiši na črto.

Slika 7
__________________________________________________________________

(3 točke)

OBRNI LIST.

(Vir slike 7: http://www.rtvslo.si/slike. Pridobljeno: 8. 10. 2015.)
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II. DEL
KEMIJA
1.

Izmed naštetih kemijskih elementov in spojin izberi tri spojine.
Obkroži črko pred tremi pravilnimi odgovori.
A voda
B kalij
C ogljikov dioksid
D ogljik
E vodik
F

kuhinjska sol
(3 točke)

2.

Spremembe snovi so lahko kemijske ali fizikalne.
a) Navedene primere razvrsti v preglednico med kemijske ali fizikalne
spremembe:
gorenje papirja, raztapljanje sladkorja v vodi, kisanje zelja,
gnetenje gline.
Kemijske spremembe

Fizikalne spremembe

b) Na črto napiši en primer fizikalne spremembe snovi, ki še ni naveden
v nalogi.
__________________________________________________________________

(3 točke)
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III. DEL
FIZIKA
1.

Oglej si sliki 8 in 9.
a) Poimenuj dejavnost, s katero oseba na sliki 8 opravlja delo. Odgovor
napiši na črto.

Slika 8
______________________________________

b) Poimenuj dejavnost, s katero oseba na sliki 9 opravlja delo. Odgovor
napiši na črto.

Slika 9
______________________________________

c) Kaj je potrebno za opravljanje vsakega dela? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________

(3 točke)
(Vir slike 8: www.picgifs.com/sport. Pridobljeno: 8. 10. 2015.)
(Vir slike 9: www.google.si/search?hl. Pridobljeno: 8. 10. 2015.)
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2.

Poznamo prevodnike in izolatorje električnega toka.
Obkroži črko pred dvema prevodnikoma.
A baker
B guma
C keramika
D voda
E steklo
(2 točki)

3.

Energijo pridobivamo iz različnih virov. V preglednico vpiši dva obnovljiva
in dva neobnovljiva vira energije.
Obnovljiv vir energije

Neobnovljiv vir energije

(2 točki)
4.

Obkroži črko pred dvema trditvama, kjer se podčrtanemu telesu poveča
temperatura.
A Peter je z vrtalnim strojem vrtal v kovino.
B Jure je namazal os kolesa z mastjo.
C Oče je odnesel zaboj olja v klet.
D Tabornik je ovil steklenico pijače z mokro krpo.
E Mama je na sonce postavila otroški bazen z vodo.
(2 točki)
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5.

Manj električne energije bi porabili, če bi upoštevali določene varčevalne
ukrepe.
a) Predlagaj možen varčevalni ukrep pri uporabi štedilnika in ga zapiši
na črto.
__________________________________________________________________

b) Predlagaj možen varčevalni ukrep pri uporabi hladilnika in ga zapiši
na črto.
__________________________________________________________________

c) Predlagaj možen varčevalni ukrep pri uporabi tople vode iz
električnega grelca in ga zapiši na črto.
__________________________________________________________________

(3 točke)

OBRNI LIST.
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6.

Na sliki 10 je ekološka hiša.

Slika 10

a) Pojasni, kaj pomeni, da morajo biti ekološke hiše energetsko
učinkovite. Odgovor napiši na črti.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

b) Pojasni, kaj pomeni, da so ekološke hiše okolju prijazne. Odgovor
napiši na črti.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(2 točki)
Skupno število točk: 50

(Vir slike 10: http://www.hise.net. Pridobljeno: 8. 10. 2015.)
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5 ANALIZE ANKET
5.1 Analiza anketnega vprašalnika o izvedbi NPZ za
ravnatelje osnovnih šol
Spremljava izvedbe NPZ v šolskem letu 2015/2016 je bila opravljena z anketnim vprašalnikom za ravnatelje
osnovnih šol. Vprašalnik so izpolnile izobraževalne ustanove, ki so izvajale NPZ: osnovne šole s splošnim
izobraževalnim programom, osnovne šole s prilagojenim programom z NIS, ljudske univerze ter zavodi za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
Vprašalnik je bil namenjen spremljanju priprav in izvedbe NPZ, ugotavljanju stališč ravnateljev do NPZ in
dejavnostim, ki so namenjene pridobivanju dodatnih informacij, odkrivanju težav in nejasnosti pri izvedbi in
vrednotenju NPZ ter zbiranju priporočil za izboljšavo.
Vprašalnik smo v mesecu juniju objavili na spletni strani Ric (eRic za ravnatelje), izpolnjevanje le-tega pa je
potekalo elektronsko (od 9. junija do 28. junija).
Na anketo za ravnatelje osnovnih šol je odgovarjalo 436 ravnateljev, to je 90,6 % ravnateljev vseh izobraževalnih
ustanov, ki so v šolskem letu 2015/2016 izvajale NPZ v 6. in/ali 9. razredu (481 izobraževalnih ustanov). V šolskem
letu 2014/2015 je bil delež vključenih v anketo 93,2 %. Po regijah se deleži sodelujočih v anketi gibljejo od najmanj
85,4 % (Osrednjeslovenska regija) do največ 96,6 % (Goriška regija).
Stališča ravnateljev do NPZ. Večina ravnateljev upošteva dosežke NPZ pri načrtovanju prihodnjega dela (90,1 %;
odgovora Zelo se strinjam. / Strinjam se.). Nekoliko manjšemu številu ravnateljev se zdi NPZ smiseln in koristen, ker
daje učencu in učitelju dodatno informacijo o učenčevem znanju (87,4 %), hkrati pa menijo, da bi moral imeti
dosežek učenca pri NPZ večjo veljavo (92,2 %). Nekoliko več kakor 80 % jih meni, da so izobraževanja o analizah
dosežkov in o vrednotenju NPZ, ki jih pripravlja Ric, za učitelje koristna (80,5 %), okoli tri četrt pa, da NPZ daje
učiteljem dodatne informacije o kakovosti njihovega dela (76,8 %) in da NPZ vpliva na izboljšanje dela v šoli (76,1 %).
Manj kakor 70 % ravnateljev se strinja s trditvami, da NPZ odkriva šibka oziroma močna področja v znanju učencev, ki
je predpisano z učnimi načrti (69,7 %; 66,5 %), ter da je NPZ vplival na izboljšanje kakovosti poučevanja (64,7 %).
Najmanj pozitivno mnenje imajo ravnatelji o tem, da je NPZ vplival na izboljšanje kakovosti ocenjevanja pri pouku
(54,8 %).
Prostovoljno izvajanje NPZ iz tretjega predmeta. Osnovne šole imajo možnost, da poleg NPZ iz tretjega
predmeta, ki ga minister določi za njihovo šolo, po končanem preverjanju prostovoljno izvedejo NPZ tudi iz
drugih tretjih predmetov. Med 456 šolami, ki so v šolskem letu 2015/16 izvajale NPZ iz tretjega predmeta v 9.
razredu, jih je na anketo odgovorilo 417 (91,4 %). Od teh jih NPZ iz tretjega predmeta ni prostovoljno izvedlo 318
(76,3 %; leta 2015: 74,3 %), 99 šol pa je to možnost izkoristilo: NPZ iz enega tretjega predmeta je prostovoljno
izvedlo 51 šol, iz dveh tretjih predmetov 27 šol, iz treh tretjih predmetov 20 šol in iz štirih tretjih predmetov 1 šola.
Skupno število vseh prostovoljnih izvedb NPZ iz tretjega predmeta je bilo 169 (leta 2015: 190); od tega 50 iz fizike,
44 iz zgodovine, 43 iz angleščine, 22 iz likovne umetnosti in 12 iz nemščine.
Težave pri izvedbi NPZ. Največ težav pri izvedbi NPZ v šolskem letu 2015/2016 je bilo povezanih s slabšo
motivacijo učencev za NPZ (leta 2015: 23,9 %; leta 2015: 25,2 %). Razloge zanjo pripisujejo temu, da učenci v NPZ
ne vidijo smisla, ne jemljejo ga resno, ker ne prepoznajo njegovega pomena – dosežki se ne upoštevajo nikjer in
zato nimajo nobenega vpliva, povratna informacija pa jim ne pomeni ničesar. Za povečanje motivacije predlagajo,
naj NPZ pridobi na veljavi. Tako kot v preteklih letih jih največ predlaga, naj se dosežki upoštevajo pri šolski oceni
ali pri vpisu na srednje šole oziroma pri obeh. Ravnatelji bi NPZ v šolsko oceno vključili kot eno od šolskih (pisnih)
ocen pri predmetu ali kot zaključno oceno pri predmetu.
Slabšo motivacijo učiteljev za NPZ v letošnjem letu izpostavlja manj ravnateljev kot v preteklih letih (leta 2016: 5,0 %;
leta 2015: 9,6 %). Najpogosteje jo povezujejo z nemotiviranostjo učencev za NPZ, apatijo zaradi slabih dosežkov
učencev, ki jih poučujejo, ter s prepričanjem, da NPZ služijo kot zunanji nadzor njihovega dela. Za izboljšanje
predlagajo, naj dosežki NPZ v bodoče pridobijo na pomenu, oziroma posamezni ravnatelji predlagajo, naj bo po
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šolah poleg dosežka zapisan tudi delež udeleženih na NPZ, ter prosijo za zunanjo podporo pri korektni
interpretaciji predvsem slabših rezultatov.
Pogosteje opažene težave so bile tudi zaradi vrednotenja NPZ (leta 2016: 8,0 %; leta 2015: 8,5 %). Več ravnateljev je
izpostavilo tehnične težave pri vrednotenju preizkusov znanja: dolgotrajno in težavno nalaganje preizkusov
znanja, težave pri vnašanju popravkov v že ovrednotene preizkuse, ocenjevalci so ovrednotili preizkuse, vendar se
to v programu ni pokazalo. Pogosteje omenjajo tudi vsebinske težave pri vrednotenju, kot npr. prepozna
moderirana navodila za vrednotenje, spreminjanje moderiranih navodil za vrednotenje med vrednotenjem,
napake v preizkusih znanja, nejasna navodila za vrednotenje, kar posledično vodi do razhajanj pri točkovanju
pravilnih oziroma nepravilnih odgovorov, površno in slabo vrednotenje, dolgotrajno vrednotenje pri slovenščini in
angleščini, zapleten način točkovanja pri matematiki, neusklajenost nalog z učnim načrtom pri matematiki v 6.
razredu – predlogi so, naj bodo preizkusi usklajeni z učnimi načrti, naloge naj se pred preverjanjem temeljito
pregledajo in rešijo (en predlog je tudi pretestiranje), navodila za vrednotenje naj bodo bolj domišljena in
natančnejša, točkovanje bolj fleksibilno, učitelji naj bodo pri vrednotenju bolj avtonomni, popravki moderiranih
navodil naj se pošiljajo ocenjevalcem najpozneje tri dni pred zaključkom vrednotenja. Nekateri omenjajo
obremenjenost in dodatno delo učiteljev, soočajo pa se tudi z nemotiviranostjo učiteljev (predvsem razrednega
pouka) za vrednotenje in računalniško manj pismenimi učitelji – predlagajo manjše število preizkusov na
posameznega učitelja, boljšo usklajenost urnika obveznosti učiteljev, obvezno vrednotenje za vse učitelje, plačilo
za vse preizkuse (tudi kontrolne), delo naj opravijo tisti, ki to želijo, in naj bo njihovo delo plačano oziroma naj se
uvede prostovoljno vrednotenje. Posamične težave so bile: učiteljico, ki poučuje na dveh šolah, sta prijavili obe – v
bodoče naj velja, da jo prijavi samo ena šola, zaradi bolezni učitelji niso vrednotili, nekatere šole niso prijavile
svojih učiteljev k vrednotenju – predpiše naj se minimalno število učiteljev, ki naj jih šola prijavi k vrednotenju
glede na število učencev.
Organizacija pouka med izvedbo NPZ je bila v nekaterih primerih motena (leta 2016: 3,0 %; leta 2015: 4,7 %) zaradi
pomanjkanja prostorov in učiteljev (veliko jih je bilo v nadzoru) ter večjega števila učencev s posebnimi
potrebami. En ravnatelj je zapisal, da težavo rešujejo z organizacijo dejavnosti zunaj šole.
Organizacija prostorov za izvedbo NPZ je bila največkrat motena (leta 2016: 3,0 %; leta 2015: 3,3 %) zaradi
pomanjkanja prostorov, predvsem zaradi velikega števila učencev s posebnimi potrebami, ki so bili razporejeni v
veliko število skupin, kar je bil tudi glavni razlog za premajhno število nadzornih učiteljev (leta 2016: 3,2 %; leta
2015: 2,4 %). En ravnatelj je izpostavil tudi težavo pri vpogledih, ko učitelj poučuje na več lokacijah – predlaga, naj
se vpogledi pričnejo ob 7.30, drugi pa težavo z uskladitvijo sestanka pred izvedbo NPZ zaradi večjega števila
podružničnih šol – predlaga dodatne pomočnike za izvedbo NPZ. Dva ravnatelja se sprašujeta, ali se izvedba NPZ
ne prilagaja preveč učencem s posebnimi potrebami (eden se sprašuje o smiselnosti motivatorja, bralca). Za
odpravo težav en ravnatelja predlaga, naj se omogoči fleksibilnejše združevanje učencev s podobnimi posebnimi
potrebami v skupine, drugi, da naj bo za te učence manj individualnega reševanja preizkusov, tretji pa, da naj se v
večjih oddelkih združi 28 učencev iz 6. in 9. razreda
Nekaj težav je bilo tudi s Pošto Slovenije (leta 2016: 1,1 %; leta 2015: 0,7 %), ki je ali dostavila premalo poštnih vreč,
pozabila prevzeti gradivo ali pa je pobirala gradivo izven dogovorjenih rokov. En ravnatelj je napisal, da so stroški s
pošto preveliki in naj izvedba poteka podobno kot tekmovanja.
Težavi pri načinu pakiranja preizkusov (leta 2016: 0,9 %; leta 2015: 0,4 %) sta bili manjkajoči preizkusi v paketih in
premajhno število vrečk za vračanje gradiva.
Čas izvedbe NPZ je, sodeč po odgovorih ravnateljev, za večino šol ustrezen (leta 2016: 2,3 %; leta 2015: 1,3 %). Trije
ravnatelji se ne strinjajo z izvajanjem NPZ takoj po počitnicah – eden predlaga, naj se izvedba premakne v marec,
drugi pa za en teden dni naprej. Posamično izpostavljene težave so bile: premalo časa za pisanje matematike –
predlog je manj nalog ali več časa za pisanje, neustrezen datum 6. 5., ker je bil takrat pohod ob žici, neustrezen čas
pisanja, ker se ta ne ujema z urnikom, in preverjanje v 9. razredu naj se premakne v 8. razred.
Največ specifičnih težav pri izvedbi NPZ je bilo povezanih z učenci s posebnimi potrebami (leta 2016: 6,7 %; leta
2015: 6,7 %), najpogostejši razlogi za težave pa so bili: veliko učencev s posebnimi potrebami v veliko skupinah, kar
pomeni pomanjkanje prostorov in nadzornih učiteljev, – ravnatelji predlagajo, naj bo omogočeno fleksibilnejše
združevanje učencev v skupine (npr. združevanje učencev z enakim podaljšanim časom pisanja v eno skupino z
enim strokovnim sodelavcem) oziroma naj bodo preizkusi prilagojeni tudi vsebinsko (v tem primeru bi manj
učencev potrebovalo pomočnika), preizkusi naj bodo manj obsežni, učenci pa naj preizkuse rešujejo v skupini in
ne individualno. Več ravnateljev tudi opozarja na težave pri izvajanju NPZ z bralcem oziroma z drugimi pomočniki.
Nekateri se ne strinjajo s tem, da se učencu berejo samo navodila. Predlagajo, naj bodo bralci učencem tudi v
pomoč pri branju in naj se dosledneje upošteva zapisano v odločbah, drugi pa predlagajo ravno nasprotno, da naj
bodo kriteriji pri izvedbi NPZ ostrejši, učenci pri reševanju pa samostojnejši oziroma naj se oblikuje enovita rešitev
za reševanje tovrstnih težav. Opozarjajo tudi na to, da se prilagoditve ne ujemajo z odločbami in da naj se
upoštevajo tudi prilagoditve institucij, ki niso vezane na odločbo ZRSŠ, oziroma da naj se prilagoditve in nabor
motenj poenotijo. Posamezne težave so bile: pri reševanju nalog z računalnikom – omogoči naj se neposredno
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reševanje nalog v obliki zapisa pdf in možnost, da spremljevalec izpolni izbirni tip naloge po navodilu učenca, en
ravnatelj pa opozarja tudi na zapletenost prijavljanja. Težave pri izvedbi za učence z NIS so izpostavili štirje
ravnatelji. En je zapisal, da se je učenka k NPZ prijavila, naknadno pa odstopila od prijave – predlaga, naj bo NPZ
obvezen s posledico (oceno, rezultat naj bo pogoj za zaključek razreda) ali pa naj se ukine. Drugi ugotavlja, da se k
izvajanju pristopa permisivno in da naj se kriteriji zaostrijo. Tretji opaža nesamostojnost učencev, četrti pa na
domače socialno in kulturno okolje učencev. Težava z odraslimi je bila neudeležba zaradi nestrinjanja delodajalcev
z odsotnostjo z dela. Predlog je, naj bo izvedba za odrasle v popoldanskem času.
E-vrednotenje. Analizirali smo odgovore tistih šol, na katerih se je v šolskem letu 2015/2016 izvajalo
e-vrednotenje v 6. in/ali v 9. razredu in ki so odgovorile na vprašanja o e-vrednotenju (397 šol oziroma 86,7 % od
458 šol z e-vrednotenjem).
Informiranje in usposobljenost za e-vrednotenje. Ravnatelji ocenjujejo informiranje in usposabljenost za
e-vrednotenje z visokimi povprečnimi ocenami na lestvici od 1 (nezadostno) do 5 (odlično): informacije, ki so jih
šole o e-vrednotenju prejele z Rica, – z oceno 4,5, gradivo o kakovosti e-vrednotenja učiteljev – 4,3 in gradivo,
objavljeno na eRicu za učitelje, – 4,5.
E-vrednotenje s programom Scoris Assessor. Večina ravnateljev podpira e-vrednotenje (96,7 %). Šole so
e-vrednotenje organizirale na različne načine, najpogosteje (nad 20 %) so učitelji istega predmeta z vrednotenjem
pričeli skupaj v šoli, nato so vrednotili samostojno doma (leta 2016: 39,8 %; leta 2015: 38,4 %) ali pa so učitelji
istega predmeta z vrednotenjem pričeli skupaj v šoli, nato so vrednotili samostojno v šoli (leta 2016: 22,4 %; leta
2015: 20,1 %). Skoraj vsi učitelji, ki so vrednotili doma, so imeli to možnost tudi na šoli (96,1 %). Večina ravnateljev
je odgovorila, da jih ne moti, da imajo pooblaščeni sodelavci Rica vpogled v učiteljevo delo med e-vrednotenjem
(leta 2016: 96,7 %; leta 2015: 94,8 %). Tisti, ki jih vpogled moti (3,3 %), so kot razlog navajali nadzor in nezaupanje v
delo učiteljev ter dvom v njihovo sposobnost, strokovnost in avtonomijo.
Zagotavljanje kakovosti med e-vrednotenjem. Postopki za zagotavljanje kakovosti med e-vrednotenjem (vaja,
standardizacija, kontrolno ocenjevanje) se zdijo popolnoma razumljivi 82,4 %, delno razumljivi 17,1 % in nerazumljivi
0,5 % ravnateljem (leta 2015: popolnoma razumljivi 74,2 %; delno razumljivi 25,3 %; nerazumljivi 0,5 %).
Vpogledi in poizvedbe. Večina ravnateljev je odgovorila, da niso imeli težav z izvedbo vpogledov (leta 2016:
95,7 %; leta 2015: 96,0 %). V primerjavi z izvedbo vpogledov v preteklih letih, ko so se ti izvajali na šolah (ob
prisotnosti staršev), jih je letos več odgovorilo, da je bilo manj težav pri organizaciji vpogledov v preizkuse na šoli,
precej manjše pa je bilo sodelovanje staršev v postopku vpogledov. Slednje je mogoče pojasniti z možnostjo
elektronskega vpogleda, ki se ga lahko starši poslužujejo kjerkoli. Skoraj vse šole so imele dovolj časa za izvedbo
vpogledov (97,5 %) in za posredovanje podatkov za poizvedbe (98,7 %).
Prednosti in pomanjkljivosti e-vrednotenja. Največje prednosti e-vrednotenja (nad 50 %) ravnatelji vidijo v večji
fleksibilnosti pri razporejanju časa in izbiri kraja vrednotenja (leta 2016: 78,8 %; leta 2015: 72,4 %), nemoteni izvedbi
pouka na šolah (leta 2016: 77,3 %; leta 2015: 68,4 %) ter elektronskemu dostopu do preizkusov (leta 2016: 71,3%;
leta 2015: 72,6 %).
Ocena posredovanih informacij. Analiza odgovorov pokaže, da ravnatelji pozitivno ocenjujejo natančnost,
pravočasnost in nedvoumnost informacij, posredovanih prek MIZŠ, DK NPZ, Rica, ZRSŠ in podjetja B2, saj deleži
pozitivnih ocen za vse organe in inštitucije, ki izvajajo NPZ, presegajo 90,6 % (leta 2015: 88,0 %).
Ocena sodelovanja. Ravnatelji so sodelovanje z MIZŠ, DK NPZ, Ricem, ZRSŠin podjetjem B2 ocenjevali z ocenami
od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično). Njihove ocene so visoke, saj povprečne ocene za vse inštitucije in organe za
vodenje NPZpresegajo 4,2 (leta 2015: 4,1).
Ocena uporabnosti informacij o NPZ. Tudi uporabnost informacij o NPZ so ravnatelji ocenjevali z ocenami od 1
(zelo slabo) do 5 (odlično). Ocene so dodeljevali štirim različnim informacijam o NPZ: publikaciji Informacije za
učence in starše, Koledarju NPZ, Navodilom za izvedbo NPZ in programu Prijave KPP.
Ravnatelji z najvišjo povprečno oceno vrednotijo uporabnost Koledarja NPZ (ocena: 4,7) in Navodil za izvedbo NPZ
(ocena: 4,7), sledita program Prijave KPP (ocena: 4,5) in publikacija Informacije za učence in starše (ocena: 4,3).
Ocena ustreznosti računalniškega programa za podporo NPZ. Računalniški program Prijava na NPZ in Vpis je za
večino ravnateljev ustrezen, saj ga (na lestvici od 1 do 5) ocenjujejo s povprečno oceno 4,5.
Prilagojeno izvajanje NPZ za učence s posebnimi potrebami. Prilagojeno izvajanje NPZ je v šolskem letu
2015/2016 potekalo na 382 šolah, ki so odgovarjale na anketo, oziroma 87,6 % (leta 2015: 89,8 %).
Ravnatelji pri prilagojenem izvajanju NPZ za učence s posebnimi potrebami z najvišjo povprečno oceno
vrednotijo sodelovanje Rica s šolo (ocena: 4,5). Nekoliko nižjo povprečno oceno dodeljujejo elektronskemu
obrazcu za prijavljanje učencev s posebnimi potrebami (program Prijave KPP; ocena: 4,4) in prilagoditvam
preizkusov znanja (ocena: 4,4).

564

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Dodatna informacija o dosežkih NPZ na šoli in kakovosti vrednotenja učiteljev. V zvezi z dodatno informacijo o
NPZ šole po pogostnosti izvajajo te dejavnosti: analizirajo dosežke učencev svoje šole (100,0 %), učiteljem
posredujejo analize dosežkov učencev svoje šole, ki jih pripravi Ric in so objavljene na spletni strani eRic (99,5 %),
analizo predstavijo učiteljskemu zboru na šoli (99,1 %), pri pripravi analize sodelujejo vsi učitelji predmeta, ki se
preverja (96,6 %), analizo dosežkov predstavijo svetu staršev (90,6 %), na šoli opravijo analizo odstopanj med
pričakovanim in doseženim znanjem in poskušajo poiskati vzroke za odstopanja (88,8 %), ugotovitve o dosežkih
učencev pri NPZ upoštevajo pri načrtovanju dela učiteljev za naslednja šolska leta (87,6 %), analiza dosežkov
učencev je del procesa samoevalvacije na šoli (85,1 %), ugotovitve o dosežkih učencev umeščajo v LDN in razvojni
načrt šole (83,3 %), pripravijo sintezno poročilo o analizi dosežkov učencev svoje šole (81,2 %), na šoli opravijo
primerjavo dosežkov po letih (80,3 %), na šoli opravijo primerjalno analizo dosežkov učencev 6. in 9. razreda iste
generacije (78,2 %), analizo dosežkov predstavijo staršem učencev, ki so se udeležili NPZ(53,7 %), najmanj pa jih
opravi analizo kakovosti vrednotenja učiteljev s šole (28,7 %).
Sintezno poročilo o analizi dosežkov učencev šole največkrat zajema: primerjavo dosežkov učencev šole z dosežki
na državni ravni (77,8 %), ukrepe za izboljšanje doseženega znanja pri NPZ v prihodnje (70,6 %), poglobljeno
opisno (vsebinsko) analizo doseganja ciljev/standardov za šolo/razred (58,7 %), navedbo vzrokov za odstopanja
med pričakovanim in doseženim znanjem (56,9 %), primerjalno analizo dosežkov učencev 6. in 9. razreda iste
generacije (52,3 %), primerjalno analizo dosežkov po letih (47,2 %) in analizo odstopanj med pričakovanim in
doseženim znanjem (47,2 %). Šole v manjši meri analizirajo tudi povezanost s šolskimi ocenami (in iščejo razloge
za odstopanja od dosežkov NPZ), analizirajo razporeditev učencev po dosežkih, opravljajo primerjalne analize
dosežkov med oddelki/skupinami istega razreda, po učnih skupinah, po spolu, ugotavljajo, kako na dosežke NPZ
vpliva socialno okolje, izobrazba staršev, organizacija pouka, motivacija učencev. Sprašujejo se, katere probleme
izpostavljajo podatki NPZ, kaj so vzroki za probleme in kako jih reševati. Na posameznih šolah podrobneje
analizirajo področja, ki so jih učenci slabše reševali, načrtujejo ukrepe za izboljšanje stanja (pišejo predloge za
naslednje šolsko leto in priporočila za učitelje razrednega pouka, da bi poglobili učno snov v nižjih razredih), če je
potrebno tudi pripravijo strateški načrt za izboljšanje dosežkov
Ric se zahvaljuje vsem ravnateljem, ki so odgovorili na anketo, saj bo analiza njihovih odgovorov pripomogla k
boljši izvedbi NPZ.
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5.2 Analiza anketnega vprašalnika o e-vrednotenju za
učitelje ocenjevalce pri nacionalnem preverjanju znanja
Vprašalnik za učitelje ocenjevalce pri NPZ je bil namenjen ugotavljanju kakovosti izvedbe e-vrednotenja, ki so ga
opravili učitelji osnovnih šol v letu 2016, ter primernosti in zahtevnosti nalog NPZ. V letošnjem letu smo učitelje
prvič spraševali po dejavnostih, ki jih namenjajo dodatni informaciji o dosežkih učencev njihove šole pri NPZ in
spletni aplikaciji e-banka nalog RIC.
V sklopu vprašanj o e-vrednotenju smo želeli izvedeti, ali so bile informacije in usposabljanja za e-vrednotenje
kakovostni ter ali je ravnatelj obveščal učitelje o možnostih dostopa do povratne informacije o njihovem
e-vrednotenju v preteklem letu in pridobitve potrdil za opravljeno delo. Največ vprašanj se je navezovalo na
izvedbo e-vrednotenja – zanimala so nas mnenja učiteljev o posameznih uporabnostih programa RM Assessor, kje
in na kakšen način se je izvajalo e-vrednotenje, kako je potekala komunikacija učiteljev s PGO, kako učitelji
ocenjujejo delo PGO in kakšen je njihov pogled na postopke za zagotavljanje kakovosti med e-vrednotenjem. Da
bi v prihodnje e-vrednotenje izboljšali, smo učitelje spraševali o njegovih prednostih in pomanjkljivostih.
Z vprašanji o dodatni informaciji dosežkov pri NPZ smo želeli izvedeti, katere analize in poročila o dosežkih NPZ na
šolah pripravljajo učitelji, ali svoje ugotovitve predstavijo staršem, in ali jih upoštevajo pri samoevalvaciji svojega
dela ter načrtovanju pouka v prihodnje.
V preteklih treh letih je Ric razvil spletno aplikacijo e-banka nalog RIC, ki učiteljem omogoča dostop do nalog
zunanjih preverjanj znanja (NPZ) in uporabo teh nalog pri poučevanju (za sestavo lastnih testov, primerjave ipd.).
Vprašanja v anketi so bila namenjena pridobivanju informacij o tem, ali učitelji spletno aplikacijo uporabljajo in v
kakšen namen.
Anketiranje je potekalo elektronsko, od 16. maja do 8. junija 2016. Vprašalnik je bil dostopen na spletni strani Rica.
Objavljene analize zaprtih odgovorov v nadaljevanju so prikazane ločeno za 6. in 9. razred. Odgovori v povedih na
odprta vprašanja in strokovni komentarji preizkusa znanja niso zapisani, saj so preobsežni za objavo. Natančneje
jih bodo preučili strokovni sodelavci z Rica in člani PK, ki bodo kritike in predloge učiteljev upoštevali v prihodnjem
šolskem letu pri sestavljanju preizkusov znanja in razvoju dodatne informacije ter pri e-vrednotenju.
6. razred
Anketni vprašalnik za učitelje ocenjevalce pri NPZ je izpolnilo 1.247 od 2.792 učiteljev (44,7 %; leta 2015: 39,1 %), ki
so v letu 2016 e-vrednotili preizkuse znanja pri predmetih NPZ v 6. razredu osnovne šole (slovenščina – 47,8 %,
angleščina – 37,5 %, nemščina – 45,6 %, matematika – 47,5 %). Učiteljev, ki so letos prvič e-vrednotili preizkuse
znanja, je bilo 215 od 1.247 oz. 17,2 % (leta 2015: 35,9 %).
Informiranje in usposabljanje za e-vrednotenje. Učitelji so usposabljanja za e-vrednotenje ocenjevali z ocenami
od 1 (nezadostno) do 5 (odlično). Očitno je, da so bila ta kakovostna, saj so povprečne ocene za vsa usposabljanja
višje od 4,3 (predstavitev programa RM Assessor, ki jo je izvedel pomočnik za e-vrednotenje na šoli, – 4,4;
seznanitveni način programa RM Assessor – 4,3; navodila in spletna predstavitev programa, objavljena na eRicu za
učitelje, – 4,4). Učitelje je o možnostih dostopa do povratne informacije o e-vrednotenju v letu 2015 in pridobitve
potrdil za opravljeno delo obveščal ravnatelj. Okoli dve tretjini (65,1 %) učiteljev je odgovorilo, da jih je ravnatelj
pravočasno seznanil z možnostjo dostopa do povratne informacije o e-vrednotenju, nekoliko manj (59,9 %) pa
tudi z možnostjo pridobitve potrdil. Večina učiteljev je zadovoljna, da jih je Ric obvestil o tem, kateri predmet in
preizkuse katerega razreda bodo e-vrednotili pri NPZ 2016 (88,6 %), in o začetku e-vrednotenja (94,6 %).
E-vrednotenje s programom RM Assessor. Učitelji so posamezne uporabnosti programa RM Assessor ocenili z
visokimi povprečnimi ocenami, saj vse presegajo oceno 4,1 (lestvica ocen je bila od 1 do 5). Z najvišjo povprečno
oceno so vrednotili možnost sporočanja problemov (4,6) in možnost uporabe sporočil (4,6). Sledijo razumljivost
besedila v programu (4,5), preglednost programa (4,4), uporaba popravnih znakov in pripomočkov (4,3), uporaba
komentarjev (4,3) in kakovost optično prebranih preizkusov (4,1). Učitelji so najpogosteje vrednotili samostojno
doma, čeprav so imeli tudi možnost na šoli (52,4 %) oziroma samostojno v šoli izven pouka (19,8 %).
Komunikacija s pomočnikom glavnega ocenjevalca. Komunikacija med učitelji in PGO je potekala brez večjih
težav. Pomoč glavnega ocenjevalca je potrebovalo 643 od 1.247 vseh anketiranih učiteljev (51,6 %) – od teh
25,6 % enkrat, 16,6 % dva- do trikrat, 5,1 % štiri- do petkrat in 4,3 % več kot petkrat. Večina učiteljev je odgovorila,
da je spremljanje njihovega dela s strani pomočnika koristno (93,3 %) in da jih ne moti, da imajo glavni
ocenjevalec, PGO in pooblaščeni sodelavci Rica vpogled v njihovo delo med e-vrednotenjem (86,7 %). Učitelji so
delo svojega PGO ocenjevali z ocenami od 1 (nezadostno) do 5 (odlično). Ocene so dodeljevali za pravočasnost
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posredovanih odgovorov na poslana vprašanja, uporabnost posredovanih informacij in način komunikacije
(prijaznost, vljudnost). Z najvišjo povprečno oceno so vrednotili način komunikacije (4,8), z nekoliko nižjima pa
uporabnost posredovanih informacij (4,6) in pravočasnost posredovanih odgovorov na zastavljena vprašanja (4,6).
Zagotavljanje kakovosti e-vrednotenja. V sklopu vprašanj o zagotavljanju kakovosti nas je zanimalo, ali so
postopki za zagotavljanje kakovosti med e-vrednotenjem (vaja, standardizacija, kontrolno vrednotenje) učiteljem
razumljivi in kako jih ocenjujejo. Odgovora, da so postopki popolnoma razumljivi ali delno razumljivi, sta bila izbrana
pogosteje (71,0 %; 28,5 %) kakor odgovor, da so postopki nerazumljivi (0,6 %), za katerega se je odločilo 7 od 1.247
učiteljev. Učitelji so vajo, standardizacijo in kontrolno vrednotenje ocenjevali tako, da so izbrali enega od treh
ponujenih odgovorov: nujno, koristno, odveč. Pri vseh treh so najpogosteje izbrali odgovor koristno (nad 53 %),
manj je bilo tistih z odgovorom nujno (nad 20 %) in še manj z odgovorom odveč (manj kot 13 %).
Prednosti in pomanjkljivosti e-vrednotenja. Največje prednosti e-vrednotenja (nad 50 %) učitelji vidijo v kontroli
preseženih maksimalnih možnih točk pri nalogah, samodejnem seštevanju točk namesto ročnega izpolnjevanja
obrazcev za točkovanje (69,9 %; leta 2015: 74,3 %) ter v večji fleksibilnosti pri razporejanju časa in izbiri kraja
vrednotenja (68,4 %; leta 2015: 69,4 %). Kot največje pomanjkljivosti izpostavljajo fizično napornejše delo (48,4 %;
leta 2015: 52,5 %) in potrebo po ustrezni računalniški opremi (45,7 %; leta 2015: 49,2 %).
Dodatna informacija o dosežkih učencev šole na NPZ. V zvezi z dodatno informacijo o NPZ učitelji po
pogostnosti izvajajo te aktivnosti: ravnatelj posreduje učiteljem analize dosežkov učencev svoje šole, ki jih pripravi
Ric in so objavljene na spletni strani eRic za ravnatelje (96,1 %), učitelji upoštevajo ugotovitve o dosežkih učencev
pri NPZ pri načrtovanju svojega dela za naslednja šolska leta (88,1 %), opravijo analizo odstopanj med
pričakovanim in doseženim znanjem ter poskušajo poiskati vzroke za odstopanja (84,6 %), analizo obravnavajo v
aktivu (83,7 %), analiza dosežkov učencev je del procesa samoevalvacije na šoli (83,6 %), analizirajo dosežke
učencev, ki jih poučujejo (78,5 %), analizo dosežkov predstavijo staršem učencev, ki so se udeležili NPZ (74,3 %),
opravijo primerjavo dosežkov po letih (69,4 %) in primerjalno analizo dosežkov učencev 6. in 9. razreda iste
generacije (67,9 %), pri pripravi analize sodelujejo vsi učitelji predmeta, ki se preverja (64,6 %), in pripravijo poročilo
o analizi dosežkov učencev, ki jih poučujejo (52,7 %).
Sintezno poročilo o analizi dosežkov učencev šole največkrat zajema primerjavo dosežkov učencev, ki jih
poučujejo, z dosežki na državni ravni (41,2 %), ukrepe za izboljšanje doseženega znanja pri NPZ v prihodnje
(40,4 %), primerjavo dosežkov učencev, ki jih poučujejo, z dosežki na šolski ravni (35,0 %), navedbo vzrokov za
odstopanja med pričakovanim in doseženim znanjem (31,7 %), poglobljeno opisno (vsebinsko) analizo doseganja
ciljev/standardov (27,7 %), analizo odstopanj med pričakovanim in doseženim znanjem (25,0 %), primerjalno
analizo dosežkov učencev 6. in 9. razreda iste generacije (17,3 %) in primerjalno analizo dosežkov po letih (16,0 %).
E-banka nalog RIC. Spletno aplikacijo uporablja 487 anketiranih učiteljev (39,1 %), od teh največ za utrjevanje
učne vsebine oziroma snovi (37,4 %), preverjanje znanja (26,0 %) in ocenjevanje znanja (11,1 %).
9. razred
Anketni vprašalnik za učitelje ocenjevalce pri NPZ je izpolnilo 1.357 od 2.757 učiteljev (49,2 %; leta 2015: 35,7 %), ki
so v letu 2016 -vrednotili preizkuse znanja pri predmetih NPZ v 9. razredu osnovne šole (slovenščina – 38,9 %,
angleščina – 38,2 %, nemščina – 48,3 %, matematika – 59,5 %, fizika – 55,6 %, zgodovina – 57,5 %, likovna
umetnost – 41,2 %). Učiteljev, ki so letos prvič e-vrednotili preizkuse znanja, je bilo 188 od 1.357 oz. 13,9 % (leta
2015: 14,4 %).
Informiranje in usposabljanje za e-vrednotenje. Informiranja in usposabljanja so bila kakovostna, saj so
povprečne ocene za vse dejavnosti višje od 4,3 (na lestvici ocen od 1 do 5): predstavitev programa RM Assessor, ki
jo je izvedel pomočnik za e-vrednotenje na šoli, – 4,4; seznanitveni način programa RM Assessor – 4,3; navodila in
spletna predstavitev programa, objavljena na eRicu za učitelje, – 4,3. Učitelje je o možnostih dostopa do povratne
informacije o e-vrednotenju v letu 2015 in pridobitve potrdil za opravljeno delo obveščal ravnatelj. Okoli dve
tretjini (66,1 %) učiteljev je odgovorilo, da jih je ravnatelj pravočasno seznanil z možnostjo dostopa do povratne
informacije o e-vrednotenju, nekoliko manj (61,8 %) pa tudi z možnostjo pridobitve potrdil. Večina učiteljev je
zadovoljna, da jih je Ric obvestil o tem, kateri predmet in preizkuse katerega razreda bodo e-vrednotili pri NPZ-ju
2016 (87,5 %), in o začetku e-vrednotenja (94,5 %).
E-vrednotenje s programom RM Assessor. Učitelji so posamezne uporabnosti programa RM Assessor ocenili z
visokimi povprečnimi ocenami, saj vse presegajo oceno 4,1 (lestvica ocen je bila od 1 do 5). Z najvišjo povprečno
oceno so vrednotili možnost sporočanja problemov (4,5). Sledijo možnost uporabe sporočil (4,4), razumljivost
besedila v programu (4,4), uporaba popravnih znakov in pripomočkov (4,3), preglednost programa (4,2), uporaba
komentarjev (4,2) in kakovost optično prebranih preizkusov (4,1). Učitelji so najpogosteje vrednotili samostojno
doma, čeprav so imeli tudi možnost na šoli (54,7 %) oziroma samostojno v šoli izven pouka (21, 6 %).
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Komunikacija s pomočnikom glavnega ocenjevalca. Komunikacija med učitelji in PGO je potekala brez večjih
težav. Pomoč glavnega ocenjevalca je potrebovalo 708 od 1.357 vseh anketiranih učiteljev (52,2 %) – od teh 22,9 %
enkrat, 18,6 % dva- do trikrat, 6,2 % štiri- do petkrat in 4,5 % več kot petkrat. Večina učiteljev je odgovorila, da je
spremljanje njihovega dela s strani pomočnika koristno (92,0 %) in da jih ne moti, da imajo glavni ocenjevalec,
PGO in pooblaščeni sodelavci Rica vpogled v njihovo delo med e-vrednotenjem (87,1 %). Učitelji so delo svojega
PGO ocenjevali z ocenami od 1 (nezadostno) do 5 (odlično). Ocene so dodeljevali za pravočasnost posredovanih
odgovorov na poslana vprašanja, uporabnost posredovanih informacij in za način komunikacije (prijaznost,
vljudnost). Z najvišjo povprečno oceno so vrednotili način komunikacije (ocena4,7), z nekoliko nižjima pa
uporabnost posredovanih informacij (4,5) in pravočasnost posredovanih odgovorov na zastavljena vprašanja (4,5).
Zagotavljanje kakovosti e-vrednotenja. Postopki za zagotavljanje kakovosti med e-vrednotenjem (vaja,
standardizacija, kontrolno vrednotenje) so za večino učiteljev razumljivi, saj sta bila odgovora, da so postopki
popolnoma razumljivi ali delno razumljivi izbrana pogosteje (68,1 %; 30,9 %) kakor odgovor nerazumljivi (1,0 %), za
katerega se je odločilo 14 od 1.357 učiteljev. Učitelji so vajo, standardizacijo in kontrolno vrednotenje ocenjevali
tako, da so izbrali enega od treh ponujenih odgovorov: nujno, koristno, odveč. Pri vseh treh so najpogosteje izbrali
odgovor koristno (nad 61 %). Drugi najpogostejši odgovor pri vaji in standardizaciji je bil nujno (nad 23 %), pri
kontrolnem vrednotenju pa odveč (16,1 %).
Prednosti in pomanjkljivosti e-vrednotenja. Največje prednosti e-vrednotenja (nad 50 %) učitelji vidijo v večji
fleksibilnosti pri razporejanju časa in izbiri kraja vrednotenja (76,0 %; enako kakor lani), kontroli preseženih
maksimalnih možnih točk pri nalogah ter samodejnem seštevanju točk namesto ročnega izpolnjevanja obrazcev
za točkovanje (69,3 %; leta 2015: 73,1 %). Kot največje pomanjkljivosti (nad 50 %) izpostavljajo manj osebnih stikov
z drugimi učitelji ocenjevalci (51,7 %; leta 2015: 57,4 %).
Dodatna informacija o dosežkih učencev šole na NPZ. V zvezi z dodatno informacijo o NPZ učitelji po
pogostnosti izvajajo te aktivnosti: ravnatelj posreduje učiteljem analize dosežkov učencev svoje šole, ki jih pripravi
Ric in so objavljene na spletni strani eRic za ravnatelje (96,5 %), učitelji analizirajo dosežke učencev svoje šole
(96,2 %), analizo obravnavajo v aktivu (93,0 %), ugotovitve o dosežkih učencev pri NPZ upoštevajo pri načrtovanju
svojega dela za naslednja šolska leta (90,6 %), opravijo analizo odstopanj med pričakovanim in doseženim
znanjem in poskušajo poiskati vzroke za odstopanja (90,9 %), analiza dosežkov učencev je del procesa
samoevalvacije na šoli (84,1 %), pri pripravi analize sodelujejo vsi učitelji predmeta, ki se preverja (82,2 %),
pripravijo poročilo o analizi dosežkov učencev, ki jih poučujejo (78,9 %), analizo dosežkov predstavijo staršem
učencev, ki so se udeležili NPZ (69,7 %), opravijo primerjalno analizo dosežkov učencev 6. in 9. razreda iste
generacije (63,8 %) in primerjavo dosežkov po letih (62,0 %).
Sintezno poročilo o analizi dosežkov učencev šole največkrat zajema: primerjavo dosežkov učencev, ki jih
poučujejo, z dosežki na državni ravni (69,0 %), ukrepe za izboljšanje doseženega znanja pri NPZ v prihodnje
(60,2 %), primerjavo dosežkov učencev, ki jih poučujejo, z dosežki na šolski ravni (54,8 %), navedbo vzrokov za
odstopanja med pričakovanim in doseženim znanjem (52,2 %), poglobljeno opisno (vsebinsko) analizo doseganja
ciljev/standardov (43,8 %), analizo odstopanj med pričakovanim in doseženim znanjem (43,8 %), primerjalno
analizo dosežkov učencev 6. in 9. razreda iste generacije (29,6 %) in primerjalno analizo dosežkov po letih (22,2 %).
E-banka nalog RIC. Spletno aplikacijo uporablja 833 anketiranih učiteljev (61,4 %), od teh največ za utrjevanje
učne vsebine oziroma snovi (58,6 %), preverjanje znanja (49,2 %) in ocenjevanje znanja (28,0 %).
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6 UGOTOVITVE IN OCENE DRŽAVNE
KOMISIJE ZA VODENJE
NACIONALNEGA PREVERJANJA
ZNANJA V ŠOLSKEM LETU
2015/2016
Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu
NPZ iz slovenščine je pisalo 17.139 učencev. Skupni dosežek na preizkusu je bil letos 54,46 odstotne točke
(standardni odklon je bil 19,20 točke), 8 šestošolcev je doseglo prav vse točke, 6 pa jih ni doseglo nobene.
Primerjava s prejšnjimi leti tudi letos kaže večjo uspešnost deklet v primerjavi s fanti. Pri učencih je vrh krivulje
med 40 in 50 odstotnimi točkami, pri učenkah pa je krivulja pomaknjena nekoliko v desno (z vrhom med 60 in 70
odstotnimi točkami). Razlike med regijami so majhne (le 4,1 odstotne točke). Najvišji povprečni dosežek beležijo
učenci v Osrednjeslovenski regiji, kateri letos sledita Savinjska in Gorenjska regija. Najnižji dosežek so letos dosegli
učenci Obalno-kraške regije.
NPZ iz italijanščine je opravljalo 46 učencev 6. razreda iz treh osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom. Učenci so
od možnih 40 točk dosegli povprečno 24,39 točke oz. 60,98 % (standardni odklon je 14,9 točke). Najnižje število
doseženih odstotnih točk je 30, najvišje pa 88. Učenci so bili uspešnejši pri preverjanju bralnega razumevanja,
predvsem pri postavkah, ki zahtevajo iskanje določenih specifičnih podatkov. Pri nalogah, ki preverjajo jezikovno
zmožnost, so učenci boljši pri prepoznavanju oz. poimenovanju slovničnih struktur, manj uspešni pa pri rabi teh
struktur.
NPZ iz madžarščine je opravljalo 15 učencev 6. razreda iz dvojezičnih osnovnih šol. Učenci so od možnih 40 točk
dosegli povprečno 25,67 točke, kar je 64,17 % (standardni odklon je 12,98 točke). Preizkus je podobno kot v
prejšnjih letih pokazal, da ima večina učencev relativno dobro razvito zmožnost bralnega razumevanja, šibkejši pa
so na področju pravopisa in imajo pomanjkljivo besedišče, kar se kaže pri tvorbi besedil in nalogah odprtega tipa.
NPZ iz angleščine je pisalo 16.857 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 49,55 odstotne točke
(standardni odklon je bil 27,68 odstotne točke). Tudi v letošnjem šolskem letu večjih razlik pri dosežkih iz
angleščine med fanti in dekleti ne opažamo. Glede razporeditev dosežkov po regijah opažamo, da sta
Osrednjeslovenska (52,95 odstotne točke) in Zasavska regija (52,74 odstotne točke) nad povprečjem, medtem ko
je Spodnjeposavska regija precej pod povprečjem (41,92 odstotne točke). Rezultati kažejo, da so učenci dosegli
najvišje rezultate pri preverjanju slušne zmožnosti (IT = 0,58), nato sledi bralno razumevanje (IT = 49,42), raba
besedišča (IT = 46,77) in kot najtežji del preizkusa pisno sporočanje (IT = 43).
NPZ iz nemščine je opravljalo 429 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 68,58 odstotne točke
(standardni odklon je bil 18,58 odstotne točke). Najvišje število točk (52) je doseglo 6 učencev, najnižje število točk
je bilo 17 in sta jih dosegla dva učenca. Dosežki NPZ po spolu nam kažejo, da so učenke za spoznanje uspešnejše
od učencev. Najmanj težav imajo učenci pri slušnem razumevanju, največ pa pri slovničnih nalogah poznavanja in
rabe jezika. Manj natančni so tudi pri prepisovanju besed iz nabora.
NPZ iz matematike je pisalo 17.358 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 53,79 odstotne točke
(standardni odklon je bil 21,19 točke). Vse možne točke (48) je doseglo 27 učencev (0,16 %), medtem ko je 10
učencev (0,06 %) doseglo 0 točk. Porazdelitev dosežkov po spolu je skoraj simetrična, pomembnih razlik med
spoloma ne ugotavljamo. Tudi razlike med regijami so zelo majhne (najnižje povprečje je v Pomurski regiji – 50,34
odstotne točke, najvišje pa v Osrednjeslovenski regiji – 56,58 odstotne točke). Najuspešnejši so bili učenci pri
nalogi iz obdelave podatkov, najmanj uspešni pa pri nalogi, kjer so uporabljali pravila za deljivost.
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Nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu
NPZ iz slovenščine je pisalo 16.515 učencev. Skupni dosežek na preizkusu je bil letos 53,54 odstotne točke
(standardni odklon je bil 18,75 točke). Na letošnjem preizkusu nobeden od učencev ni dosegel vseh točk, 9 jih ni
doseglo nobene točke. Krivulji porazdelitve dosežkov učenk in učencev sta pravilni Gaussovi. Krivulja, ki prikazuje
uspešnost učenk, je pomaknjena nekoliko v desno. Vrh krivulje je pri učencih v območju med 45 do 60, pri
učenkah pa med 55 in 75 odstotnimi točkami. Tudi v 9. razredu so bile opažene zelo majhne razlike med regijami
(le za 5,8 odstotne točke). Prva tri mesta (že tradicionalno) si delijo Osrednjeslovenska in Gorenjska regija ter
Jugovzhodna Slovenija, na zadnjem mestu pa je letos Koroška regija.
NPZ iz italijanščine je opravljalo 40 učencev 9. razreda iz treh osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom. Učenci so
od možnih 60 točk dosegli povprečno 42,35 točke, kar je 70,58 % (standardni odklon je 12,21 točke). V letošnjem
preizkusu znanja je večina učencev uspešno rešila naloge, ki preverjajo razumevanje podatkov in podrobnosti ter
neposredno izraženih stališč. Učenci so v povprečju prepoznali posamezne pojme, jih povezali med seboj, uspešni
so bili pri iskanju primerov v besedilu. Za razliko od prejšnjih let so bili učenci uspešnejši pri nalogah, ki preverjajo
razumevanje prenesenih pomenov, posredno izraženih stališč, sklepanje, povzemanje ali sintezo podatkov ter
zmožnost interpretacije. Že vrsto let ugotavljamo, da so dosežki nižji pri nalogah, ki preverjajo upovedovalno
zmožnost učencev.
NPZ iz madžarščine je opravljalo 17 učencev 9. razreda iz dvojezičnih osnovnih šol. Učenci so od možnih 60 točk
dosegli povprečno 42,29 točke, kar je 70,49 %. Rezultati kažejo, da učenci nimajo težav z bralnim razumevanjem, v
primerjavi z lanskimi so boljši tudi rezultati pri nalogah odprtega tipa. Pri tvorbnih nalogah pa se tokrat najslabši
rezultat ne kaže pri pravopisu, temveč pri zgradbi, kar je najverjetneje posledica tega, da so morali učenci tvoriti
besedilo, ki ima stroge kriterije zgradbe.
NPZ iz angleščine je pisalo 4.120 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 61,58 odstotne točke (standardni
odklon je bil 25,50 odstotne točke). Tako kot od vsega začetka NPZ iz angleščine, kaže tudi letošnja analiza
dosežkov glede na spol, da med dekleti in fanti ni velikih razlik. Dosežki med regijami so razporejeni tako, da se kar
nekaj regij nahaja ob skupnem povprečju. Večji odmik v pozitivno smer je opaziti pri Osrednjeslovenski regiji
(66,67 odstotne točke) in Obalno-kraški regiji (65,2 odstotne točke), v negativno smer pa pri Koroški regiji (53,12
odstotne točke). Učenci so dosegli najvišje rezultate pri preverjanju slušne zmožnosti (IT = 0,79), sledi bralno
razumevanje (IT = 0, 62), nato pisno sporočanje (IT = 0,57) ter nazadnje raba jezika z najnižjim IT (0,51).
NPZ iz nemščine je opravljalo 92 učencev na desetih šolah in v treh regijah. Povprečni dosežek na preizkusu je bil
64,53 odstotne točke (standardni odklon je bil 0,2 odstotne točke). Dosežki NPZ po spolu nam kažejo, da so
učenke za spoznanje uspešnejše od učencev. Uspešnejši so bili učenci in učenke Pomurske regije.
NPZ iz matematike je pisalo 16.671 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 51,51 odstotne točke
(standardni odklon je bil 21,83 točke). Vse možne točke (50) je doseglo 27 učencev oziroma 0,16 %, najnižje število
točk (0) je doseglo 39 učencev oziroma 0,19 %. Med dosežki učencev in učenk so majhne razlike. Med regijami so
v 9. razredu nekoliko večje razlike kot v 6. razredu. V povprečju so najnižje dosežke dosegli učenci Koroške regije
(45,50 odstotne točke), najvišje dosežke pa učenci Osrednjeslovenske (54,16) in Gorenjske regije (53,45).
Predmetna komisija med večje vrzeli v znanju uvršča poznavanje pojmov ravninske geometrije oz. povezave teh
pojmov z razmislekom o delu celote, kar je lahko posledica težav pri branju z razumevanjem. Učenci imajo tudi
težave pri reševanju nalog iz prostorske geometrije, še zlasti pri postavkah iz I. taksonomske stopnje, kjer gre za
razumevanje osnovnih pojmov. Učenci slabše rešujejo neenačbe in problemske naloge iz vsakdanjega življenja.
NPZ iz fizike je pisalo 4.176 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 50,1 odstotne točke (standardni odklon
je bil 17,1 odstotne točke). Najboljši dosežek (36 točk) so dosegli 4 učenci, nič točk je dosegel le 1 učenec.
Težavnost nalog oziroma postavk se dokaj enakomerno spreminja od 0,11 do 0,94. Porazdelitev dosežkov po
regijah, spolu in šolah ne kaže posebnih odstopanj od državnega povprečja. Porazdelitev po spolu je dokaj
simetrična. Porazdelitev po regijah je bolj ali manj enakomerna in ne odstopa od porazdelitve v preteklih letih.
Povprečne vrednosti vseh regij so blizu skupnemu povprečju, tipično se večja odstopanja pojavljajo tam, kjer je
število učencev, ki so pisali preizkus iz fizike, manjše v primerjavi z drugimi regijami. To nakazuje, da gre pri razlikah
med regijami pravzaprav za razlike med posameznimi šolami in da so te bolj opazne v regijah, kjer pri preverjanju
iz fizike sodeluje majhno število šol.
NPZ iz zgodovine je pisalo 4.058 učencev. Učenci so v povprečju dosegli 51,00 odstotnih točk. Najvišjega dosežka
točk ni dosegel noben učenec. 5 učencev je doseglo 47 točk (94 %), 2 učenca (0,05 %) sta dosegla 0 točk. V
povprečju so dekleta nekoliko uspešnejša, saj jih je več doseglo med 55 in 75 odstotnih točk. Več dečkov je
doseglo dosežke med 25 in 35 odstotnih točk. Preizkus znanja zgodovine so pisali učenci iz 12 slovenskih regij.
Najuspešnejši so bili učenci Zasavske regije, v kateri je tudi standardni odklon najnižji. Najmanj pa so bili uspešni
učenci Koroške regije. V tej regiji je znanje tudi bolj raznoliko, saj je standardni odklon največji.
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NPZ iz likovne umetnosti je pisalo 3.973 učencev. V povprečju so dosegli 31,45 točke (62,91 %). 7 učencev (0,18 %)
je doseglo najvišje število točk (50), 3 učenci (0,08 %) pa niso dosegli nobene točke. Več učenk ima dosežke okrog
78 % točk, medtem ko ima več učencev okrog 65 % točk. Nižje dosežke (spodnja petina) je doseglo več učencev
kakor učenk, najvišje dosežke (zgornja petina) je doseglo več učenk. Državnemu povprečju so se najbolj približali v
Savinjski, Gorenjski in Koroški regiji. Najvišje povprečje (69,7, 67,84 in 67,35 %) so dosegli v Jugovzhodni Sloveniji,
Notranjsko-kraški in Obalno-kraški regiji, najnižje (56,11 %) pa v Spodnjeposavski regiji, pri čemer velja upoštevati,
da so nekatere regije zastopane z relativno majhnim številom šol in učencev.

Nacionalno preverjanja znanja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom v 6. razredu
NPZ iz slovenščine je letos opravljalo 78 učencev, kar je za 2 učenca manj kot lani (80 učencev) in 4 učenci več
kot leta 2014 (74 učencev), od leta 2013 (82 učencev) pa 4 učenci manj. Od 50 možnih točk so učenci v povprečju
osvojili 27,94 točke (55,87 %). Dosežki učencev pri reševanju neumetnostnega dela preizkusa (IT = 0,58) so v
povprečju nekoliko boljši od dosežkov učencev pri reševanju umetnostnega dela (IT = 0,51). Najnižje število
doseženih točk v celotnem preizkusu je bilo 5 (10 %), dosegel jih je en učenec. Preverjanje je opravljalo veliko več
fantov kot deklet. Večina fantov in deklet je dosegla dosežke med 45 in 75 % točkami. Najboljši dosežek je doseglo
dekle, najslabšega pa fant.
NPZ iz matematike je letos pisalo 81 učencev, kar je en učenec manj kot lani. Učenci so od 50 možnih točk
povprečno osvojili 23,74 točke (47,48 %). Najvišjega možnega števila točk ni dosegel nihče. En učenec (1,23 %) je
dosegel 46 točk (92 %), en učenec (1,23 %) pa ni dosegel nobene točke. Preverjanje je opravljalo več fantov kot
deklet. Fantje so bili v povprečju uspešnejši. Večina je dosegla dosežke med 40 in 65 % točkami, dekleta pa med
30 in 55 % točkami. Najuspešnejši je bil fant, najmanj pa dekle.

Nacionalno preverjanja znanja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom v 9. razredu
Preizkus znanja iz slovenščine je opravljalo 88 učencev. Od 50 možnih točk so v povprečju osvojili 34,52 točke
(69 %). Učenci so dobro reševali naloge umetnostnega dela, pri katerem je IT 0,73. Nekoliko slabše, a kljub temu
dobro, so reševali tudi naloge z neumetnostnim besedilom, kar izkazuje IT, ki je v tem delu 0,67. Preverjanje znanja
je opravljalo 53 učencev in 35 učenk. Učenke so dosegle nekoliko višje dosežke, saj pod 50 % beležimo dosežke 11
učencev in 1 učenke, medtem ko so med najvišjimi dosežki učenke dobro zastopane. Dosežke med 80 % in 94 %
je doseglo 16 učenk in 13 učencev. Najvišji dosežek je dosegla učenka, najnižjega pa učenec.
NPZ iz matematike je pisalo 89 učencev. Ti so od 50 možnih točk dosegli v povprečju 25,16 točke (50,31 %). Vseh
možnih točk ni dosegel nihče. Največ, 39 točk (78 %) je dosegel en učenec. Preverjanje je opravljalo 37 učenk in
52 učencev. Dosežki so glede na spol uravnoteženi, saj je pod 50 % točk doseglo 15 učenk, kar znaša 40,50 %, in
21 učencev, kar pomeni 40,32 %. Splošna ugotovitev je, da učenci znajo izvajati rutinske postopke, slabo pa znajo
posamezno znanje med seboj povezovati. Višina dosežkov je v veliki meri odvisna od strukture naloge,
taksonomske stopnje, tipa naloge in manj od dodatnega gradiva, ki ga učenec uporabi pri reševanju naloge.
NPZ iz naravoslovja je pisalo 90 učencev. Učenci so dosegli v povprečju 25,43 točke (50,87 %) od 50 možnih na
celotnem preizkusu. Na področju biologije 15,98 točke (53,3 %) od 30 možnih, fizike 6,99 točke (49,9 %) od 14
možnih in kemije 2,44 točke (40,6 %) od 6 možnih. Najvišjega možnega števila točk ni dosegel noben učenec.
Najnižje število točk, ki ga je dosegel 1 učenec (1,11 %), je bilo 6 točk (12 %). Najnižji dosežek je doseglo dekle,
najvišji pa je dosežek fanta. Dosežki med spoloma so rahlo v prid fantov. Učenci so najbolje reševali naloge iz
biologije in enako dobro naloge kemije ter fizike. Znotraj predmeta naravoslovja oziroma učnega načrta je
biologija zastopana tudi z največ temami in ji je posvečeno največ časa.
Nekatere ugotovitve in predlogi
Iz poročil predmetnih komisij je tudi v letošnjem letu mogoče ugotoviti določene značilnosti in identificirati
težave v znanju učencev. Ponovno je opaziti sistematično višji dosežek učenk na NPZ iz slovenščine, ki je na
splošno verjetno posledica njihove večje motiviranosti za branje in s tem večje izkušenosti z branjem različnih
besedil. To ugotovitev podpirajo tudi mednarodne raziskave znanja. Vprašanje motivacije za branje se pri fantih
vedno znova izpostavlja ter za učitelje slovenščine in tudi drugih predmetov ostaja izziv, zagotovo pa je
problematičen trend upadanja bralne uspešnosti učencev. Še vedno učenci s posebnimi potrebami, ki so
vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, dosegajo nižje povprečne dosežke
kot njihovi vrstniki. Učenci s posebnimi potrebami so leta 2016 dosegli med 63,5 % in 84,7 % povprečnih
odstotnih točk svojih vrstnikov. Dosežki učencev s posebnimi potrebami so bili, enako kakor lani, najslabši pri
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angleščini in matematiki. V povprečju so učenci s posebnimi potrebami pri angleščini dosegli 63,5 % odstotnih
točk vrstnikov brez posebnih potreb (2015: 65,4 % odstotnih točk), pri matematiki pa 65,9 % (2014: 68,4 %
odstotnih točk), torej so bili pri obeh predmetih nižji kot lani. Precej boljši so bili dosežki pri slovenščini in pri treh
tretjih predmetih: zgodovini, likovni umetnosti in fiziki. Podrobnejša analiza odgovorov učencev je opozorila na
določene težave, nekatere so specifične za posamezne predmete in so navedene v poročilih predmetnih komisij,
težave, ki jih navajamo v nadaljevanju, pa se odražajo pri različnih predmetih. Učenci imajo kljub usmeritvam
učiteljem težave s samostojnim tvorjenjem jezikovno pravilnih besedil, pa naj gre za (krajše) odgovore na odprta
vprašanja ali tvorjenje (daljših) zaokroženih besedil. Prav tako se težave pojavljajo ob iskanju podatkov iz različnih
virov ali podatkov, ki iz besedila niso razvidni takoj, ampak šele ob natančnejši analizi. Ugotavljamo, da imajo
učenci težave z utemeljevanjem odgovora oz. rezultata. Izkušenj iz realnega sveta ne znajo prenesti v strategijo
reševanja realističnih problemov.
Na podlagi ugotovitev priporočamo, da učitelji pri pouku pripravljajo naloge, ki bodo učence spodbujale k
razmisleku ob branju in vsebinskemu analiziranju besedil, ne le neposrednih vprašanj (kdo, kaj, kje, zakaj ipd.), na
katera je mogoče odgovoriti tako rekoč brez globljega razumevanja besedila. Hkrati predlagamo, da se učence
spodbuja k samostojnemu tvorjenju pisnih/ustnih besedil, in sicer s samostojnim tvorjenjem daljših odgovorov ali
krajših besedil. Prav tako naj bi si učenci v procesu izobraževanja pridobili čim več izkušenj z učinkovitim in
jezikovno pravilnim pisnim sporazumevanjem; za dosego tega cilja je zlasti pomembna učiteljeva ustrezna
povratna informacija ob tvorjenih besedilih. Učiteljem priporočamo pri pouku izvajanje nalog v različnih
avtentičnih kontekstih, v katerih bodo naučene jezikovne strukture tudi ustrezno uporabili. Predlagamo, da učitelji
še posebej skrbno izgrajujejo strokovni jezik posameznega predmeta (natančno izražanje, razumevanje pojmov,
uporaba ustrezne terminologije in simbolike). Pri reševanju besedilnih nalog naj učence navajajo na uporabo
bralnih strategij, da bodo besedilno nalogo korektno opisali z ustreznim strokovnim jezikom, strategije reševanja
pripadajočega problema naj učenci povezujejo z izkušnjami iz življenja, kar bo pripomoglo k večji kakovosti in
trajnosti znanja.
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7 PRILOGE
7.1 Koledar nacionalnega preverjanja znanja 2015/2016
Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2015/2016 – 2. del
Izvedba nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v osnovni šoli
Šolsko leto 2015/2016:
4. maj 2016

sreda

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

6. maj 2016

petek

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine
za 6. in 9. razred

10. maj 2016

torek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred

15. junij 2016

sreda

Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za učence 9. razreda

24. junij 2016

petek

Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za učence 6. razreda
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7.2 Osnovni statistični podatki o nacionalnem preverjanju znanja
Preglednica 7.2.1: Osnovni statistični podatki o NPZ – 6. razred
Število
prijav

Število
udeleženih

Udeležba
v%

Povprečno
število točk

Možno
število točk

Povprečno
število % točk

Standardni
odklon % točk

17.976

17.139

95,34

27,23

50,00

54,46

19,20

Slovenščina (NIS)

88

78

88,64

27,94

50,00

55,87

16,46

111

Italijanščina

48

46

95,83

24,39

40,00

60,98

14,77

131

Madžarščina

15

15

100,00

25,67

40,00

64,17

12,54

241

Angleščina

17.594

16.857

95,81

23,78

48,00

49,55

27,68

251

Nemščina

445

429

96,40

35,66

52,00

68,58

18,56

401

Matematika

18.039

17.358

96,22

25,82

48,00

53,79

21,19

409

Matematika (NIS)

88

81

92,05

23,74

50,00

47,48

17,59

54.293

52.003

95,78

Šifra

Ime predmeta

101

Slovenščina

109

Prijavljeni

Opravljali

Štev. šol

Štev. učencev

Štev. šol

Štev. učencev

Odstotek
opravljalo

473

18.127

472

17.898

98,74%
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Preglednica 7.2.2: Osnovni statistični podatki o NPZ – 9. razred (redni rok)
Učenci in odrasli z LU
%
%
Število
Število
%
Število
udeleženih udeleženih
udeleženih udeleženih
vseh
vseh
udeleženih učencev kandidatov udeleženih učencev kandidatov
OŠ
LU
OŠ
LU

Samo učenci brez odraslih

Povp.
število
točk (vsi)

Možno
število
točk

Povp.
število
% točk

50,0

32,12

60

53,53

32,12

60

53,54

87,1

-

34,52

50

69,05

34,52

50

69,05

70,6

93,0

-

42,35

60

70,58

42,35

60

70,58

0

70,5

85,0

-

42,29

60

70,49

42,29

60

70,49

4.120

0

61,6

95,8

-

30,79

50

61,58

30,79

50

61,58

92

92

0

64,5

90,2

-

41,95

65

64,53

41,95

65

64,53

6

16.675

16.671

4

51,5

97,1

66,7

25,75

50

51,51

25,75

50

51,51

100

0

89

89

0

50,3

89,0

-

25,16

50

50,31

25,16

50

50,31

4.377

4.373

4

4.178

4.176

2

50,2

95,5

50,0

18,06

36

50,18

18,06

36

50,17

Zgodovina

4.223

4.221

2

4.058

4.058

0

51,0

96,1

-

25,50

50

51,00

25,50

50

51,00

551

Likovna umetnost

4.177

4.177

0

3.973

3.973

0

62,9

95,1

-

31,46

50

62,91

31,46

50

62,91

919

Naravoslovje (NIS)

101

101

0

90

90

0

50,9

89,1

-

25,43

50

50,87

25,43

50

50,87

49.938

49.929

Število
vseh
prijavljenih

Število
učencev
OŠ

Število
kandidatov
LU

17.116

17.110

6

16.518

16.515

3

53,5

96,5

Slovenščina (NIS)

101

101

0

88

88

0

69,0

111

Italijanščina

43

43

0

40

40

0

131

Madžarščina

20

20

0

17

17

241

Angleščina

4.300

4.300

0

4.120

251

Nemščina

102

102

0

401

Matematika

17.180

17.174

409

Matematika (NIS)

100

411

Fizika

511

Šifra

Predmet

101

Slovenščina

109

Štev. opravljenih preizkusov:

Povp.
Možno Povp.
število točk število število %
(vsi)
točk
točk

* NIS = nižji izbrazbeni standard

Prijavljeni

Opravljali

Štev. šol

Štev. učencev

Štev. šol

Štev. učencev

Odstotek
opravljalo

Učenci in odrasli

477

17.280

476

17.043

98,63%

Učenci

475

17.274

474

17.038

98,63%

Odrasli

2

6

2

5

83,33%

PRILOGE

|

575

7.3 Člani organov za izvedbo nacionalnega preverjanja
znanja
7.3.1 Člani Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja ∗
dr. Janez Vogrinc, predsednik, UL, Pedagoška fakulteta
dr. Mojca Štraus, namestnica, Pedagoški inštitut, Ljubljana
Marija Mojca Maleš, članica, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
Bojana Morato, članica, Osnovna šola Cirila Kosmača, Piran
mag.Gregor Mohorčič, član, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
dr. Anton Polšak, član, Zavod RS za šolstvo, OE Novo mesto
dr. Andrejka Slavec Gornik, članica, Državni izpitni center
mag. Majda Vehovec, članica, Osnovna šola Šenčur

7.3.2 Člani predmetnih komisij za pripravo in izbor nalog za nacionalno
preverjanje znanja ∗∗
Slovenščina
dr. Ina Ferbežar, predsednica, UL, Filozofska fakulteta
Milena Čuden, glavna ocenjevalka (9. r), Osnovna šola Matije Čopa, Kranj
Snežana Gustinčič, glavna ocenjevalka (6. r.), Osnovna šola Cirila Kosmača, Piran
dr. Milena Kerndl, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Ljiljana Mićović Struger, članica, Osnovna šola Janka Glazerja, Ruše
Vladimir Pirc, član, Zavod RS za šolstvo, OE Kranj
mag. Katarina Rigler Šilc, članica, Osnovna šola Ledina, Ljubljana
Neža Ritlop, članica, Osnovna šola Turnišče
Italijanščina
dr. Sergio Crasnich, predsednik, Zavod RS za šolstvo, OE Koper
Marino Maurel, glavni ocenjevalec (9. r.), Scuola Elementare Dante Alighieri, Izola
Lorena Chirissi, glavna ocenjevalka (6. r.) Scuola Elementare Pier Paolo Vergerio Il Vecchio, Koper
Sonia Mugherli Imperl, članica, Scuola Elementare Vincenzo e Diego de Castro, Piran
Martina Seražin Mohorčič, članica, Osnovna šola Koper
Neva Šečerov, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Koper
Madžarščina
Mária Pisnjak, predsednica, Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota
Valéria Varga, glavna ocenjevalka (9. r., 1. 9. 2015–31. 3. 2016), Dvojezična osnovna šola Dobrovnik
Zita Lebar Nedelko, glavna ocenjevalka (9. r., 1. 4. 2016–31. 8. 2016), Dvojezična OŠ I, Lendava
Elizabeta Gaál, glavna ocenjevalka (6. r.), Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci
Valika Balaskó, članica, Dvojezična OŠ I, Lendava
dr. Anna Forgács, članica, Pedagoški inštitut, Budimpešta, Madžarska

∗

Člani so bili imenovani 17. 9. 2013.

∗∗

Člani so bili imenovani 25. 11. 2013, razen v primerih, kjer je datum imenovanja posebej naveden.
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Angleščina∗∗∗
dr. Karmen Pižorn, predsednica, UL, Pedagoška fakulteta
Mojca Jerala Bedenk, glavna ocenjevalka (9. r.), Osnovna Šola Vižmarje – Brod, Ljubljana
Darinka Šaubah Kovič, glavna ocenjevalka (6. r.), Osnovna šola Majde Vrhovnik, Ljubljana
Nevenka Jesenik, članica, Osnovna Šola Duplek, Spodnji Duplek
mag. Barbara Lesničar, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Tjaša Milijaš, članica, Osnovna šola Dravlje, Ljubljana
Marjana Pogačnik Medved, članica, Osnovna šola Antona Tomaža Linharta, Radovljica
mag. Helena Žnidaršič Seme, članica, Osnovna šola Jožeta Moškriča, Ljubljana
dr. Tineke Brunfaut, konzulentka, Lancaster University, Velika Britanija (do 18. 3. 2016)
Nemščina
dr. Vesna Kondrič Horvat, predsednica, UM, Filozofska fakulteta
Breda Premzl, glavna ocenjevalka (9. r.), Osnovna šola Starše
Brigita Lovenjak, glavna ocenjevalka (6. r.), Osnovna šola II Murska Sobota
Stanka Emeršič, članica, Osnovna šola Janka Padežnika, Maribor
Renata Jakič, članica, Osnovna šola in vrtec Apače
Monika Krančič, članica, Osnovna šola I Murska Sobota
Marta Trafela, članica, Osnovna šola Žetale
Susanne Volčanšek, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Novo mesto
Johann Georg Lughofer, konzulent, UL, Filozofska fakulteta
Matematika
dr. Darjo Felda, predsednik, UP, Pedagoška fakulteta Koper
Aleš Kotnik, glavni ocenjevalec (9. r.), Osnovna šola Rada Robiča, Limbuš
Boštjan Repovž, glavni ocenjevalec (6. r.), Osnovna šola Krmelj
Jerneja Bone, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Nova Gorica
Klavdija Cof Mlinšek, članica, Osnovna šola Vodice, Vodice nad Ljubljano
Nada Nikolič, članica, Osnovna šola Vojke Šmuc, Izola
mag. Sonja Rajh, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota
Fizika
dr. Jurij Bajc, predsednik, UL, Pedagoška fakulteta
Samo Zanjkovič, član, Osnovna šola Ivana Cankarja, Ljutomer
Maša Tramte, glavna ocenjevalka (1. 9. 2015–29. 2. 2016), Osnovna šola Ivana Cankarja, Vrhnika
Jaka Banko, glavni ocenjevalec (1. 3. 2016–31. 8. 2016), Zavod RS za šolstvo, OE Kranj
Biologija
dr. Jelka Strgar, predsednica, UL, Biotehniška fakulteta
mag. Bernarda Sopčič, članica, Osnovna šola Šempeter v Savinjski Dolini
Simona Slavič Kumer, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota
Danica Volčini, članica, Osnovna šola Rodica, Domžale
Kemija
dr. Saša Aleksij Glažar, predsednik, UL, Pedagoška fakulteta
Violeta Stefanovik, članica, Osnovna šola Franceta Bevka, Ljubljana
Marjeta Križaj, članica, Osnovna šola Rada Robiča, Limbuš
dr. Stanka Preskar, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Novo mesto (do 30. 11. 2015)
mag. Mariza Skvarč, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Nova Gorica (od 30. 11. 2015)

∗∗∗

Člani so bili imenovani 22. 12. 2013.
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Geografija
dr. Blaž Repe, predsednik, UL, Filozofska fakulteta
Bojan Hozjan, član, Dvojezična OŠ I, Lendava
Andrej Krumpak, član, Osnovna šola Zalog, Ljubljana
Danijel Lilek, član, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Tinkara Mihačič, članica, Scuola Elementare Pier Paolo Vergerio Il Vecchio, Koper
Jože Račič, član, Osnovna šola Venclja Perka, Domžale
Zgodovina
dr. Dragan Potočnik, predsednik, UM, Pedagoška fakulteta
Elissa Tawitian, glavna ocenjevalka, Osnovna šola Ivana Cankarja, Vrhnika
Pia Ernestini, članica, Scuola Elementare Dante Alighieri, Izola
Silvia Hardi, članica, Dvojezična OŠ I, Lendava
Vojko Kunaver, član, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana
Marjan Rode, član, Osnovna šola Bičevje, Ljubljana
Likovna umetnost
dr. Matjaž Duh, predsednik, UM, Pedagoška fakulteta
Andrej Velikonja, glavni ocenjevalec, Osnovna šola Sladki Vrh
Nadja Janko, članica, Osnovna šola Cirila Kosmača, Piran
Marjan Prevodnik, član, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana
Glasbena umetnost
dr. Branka Rotar Pance, predsednica, UL, Akademija za glasbo
Zlatka Terlevič, članica, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Maribor
Eva Bažika Orban, članica, Glasbena šola Lendava
dr. Ada Holcar Brunauer, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana
Palmira Klobas Pečnik, članica, Osnovna šola Savsko naselje, Ljubljana
Mira Prel, članica, Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica, Orehova vas
Šport
dr. Branko Škof, predsednik, UL, Fakulteta za šport
Špela Bergoč, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Aleš Mrak, član, Osnovna šola Poljane, Poljane nad Škofjo Loko
mag. Marica Žakelj, članica, upokojena učiteljica
Domovinska in državljanska kultura in etika
dr. Damjan Mandelc, predsednik, UL, Filozofska fakulteta
dr. Marinko Banjac, član, UL, Fakulteta za družbene vede
mag. Pavla Karba, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Natalija Panić, Osnovna šola Sostro, Ljubljana
Lorieta Pečoler, članica, Osnovna šola Koseze, Ljubljana
Tehnika in tehnologija
dr. Slavko Kocijančič, predsednik, UL, Pedagoška fakulteta
Samo Lipovnik, član, Osnovna šola Franja Goloba, Prevalje
Gorazd Fišer, član, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Tatjana Vičič, članica, Osnovna šola Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica
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Predmetna komisija za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja za prilagojeni izobraževalni
program z nižjim izobrazbenim standardom∗∗∗∗
dr. Stane Košir, predsednik, univerzitetni profesor v pokoju
Danila Hrovat, glavna ocenjevalka (9. r), Osnovna šola Frana Albrehta, Kamnik
Robert Farič, glavni ocenjevalec (6. r.), Osnovna šola Litija
mag. Aleksander Vališer, član, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, Velenje
Irena Ferlinc Brezovar, Osnovna šola Jela Janežiča, Škofja Loka
Nada Grčar, članica, Osnovna šola Roje, Domžale
Katja Cigan, članica, Dvojezična osnovna šola II, Lendava
Milena Gvardjančič, članica, Osnovna šola Ivana Cankarja, Vrhnika
Anja Kožuh, Osnovna šola Jela Janežiča, Škofja Loka
Emilija Mrlak, članica, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, Ljubljana
mag. Darinka Ložar, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana (do 28. 6. 2016)
Andreja Vouk, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana (od 28. 6. 2016)

∗∗∗∗

Člani so bili imenovani 7. 10. 2014.
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