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Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018 je na podlagi 3. člena Pravilnika o
nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 30/13, 49/17) sprejela Državna komisija za
vodenje nacionalnega preverjanja znanja na 4. korespondenčni seji, dne 30. 11. 2018.
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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

ali gumb Naslednja stran

v orodni vrstici.

– 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.
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 nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2017/2018 so pripravili predsednik in
člani Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja ter predsedniki in člani predmetnih komisij ter
sodelavci Državnega izpitnega centra.
Izvedba nacionalnega preverjanja znanja je v šolskem letu 2017/2018 potekala skladno z zakonodajo. Pri izvedbi ni
bilo zapletov.
Preverjanja znanja so tudi letos obvezno opravljali učenci 6. in 9. razreda, prvič pa poskusno (neobvezno) tudi
učenci 3. razreda. Vrednotenje je, kot smo že vajeni, za 6. in 9. razred 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 katerega so prejeli plačilo. E-vrednotenje omogoča tudi analizo vrednotenja učiteljev; s
kakovostjo njihovega vrednotenja so bili seznanjeni tudi ravnatelji. V letno poročilo šole so ravnatelji vključili tudi
analizo vrednotenja učiteljev na šoli.
Poskusno preverjanje znanja za učence 3. razreda je potekalo poskusno, za izvedbo se je prijavila približno četrtina
šol v Sloveniji. Preverjali smo znanje učencev iz slovenščine in matematike. Poročilo o poteku in analize so zbrane
v posebnem poročilu, ki je dostopno na spletni strani Državnega izpitnega centra.
Letno poročilo je 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 nacionalnega preverjanja znanj,
sledijo podrobna poročila o delu Državne komisije in vseh predmetnih komisij.
Poročila o delu komisij vsebujejo podatke o številu in tematiki sej, gradivu, ki so ga komisije pripravile in
obravnavale, sodelovanju z učitelji in izobraževanju članov predmetnih komisije.
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 prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, so tudi letos nacionalno preverjanje
znanja opravljali prostovoljno, tako ob koncu drugega kot tudi ob koncu tretjega obdobja.
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.
Četrto poglavje vsebuje statistične analize dosežkov in interpretacije dosežkov nacionalnega preverjanja znanja
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 nacionalnega preverjanja
znanja ter analize in ugotovitve predmetnih komisij o dosežkih na preizkusu.
Predstavljeni so grafični prikazi dosežkov nacionalnega preverjanja znanja, 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. Prek spletne povezave lahko bralci dostopajo tudi do ostalih gradiv, ki so vezana
na posamezna poglavja.

PREDGOVOR

|

13

V analizah dosežkov so tudi priporočila in smernice za delo učiteljev v razredu v smeri trajnega znanja in za
izboljšanje kakovosti pouka.
Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je septembra 2017 določila štiri predmete, iz katerih so devetošolci preverjali
svoje znanje, prav tako pa je določila, na kateri šoli se preverja izbrani predmet. Učenci 9. razreda so preverjali
znanje iz angleščine, kemije, tehnike in tehnologije ter glasbene umetnosti. Posamezni predmeti so bili
enakomerno porazdeljeni po regijah.
Zunanje preverjanje 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. Državni izpitni center je na šole v juniju posredoval 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 taksonomskih vidikov, kar je še pred začetkom novega šolskega leta
omogočilo pripravo podrobne analize in strategij dela za novo šolsko leto.
Šole so za vsakega učenca prejele povratno informacijo o njegovem uspehu 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.
V petem poglavju so zbrane analize anket, ki so jih v juniju izpolnjevali ravnatelji in učitelji ocenjevalci, v šestem
poglavju pa ugotovitve Državne komisije.
Ponovno velja opozoriti na banko nalog Ric, ki omogoča učiteljem sestavljanje preizkusov znanja s pomočjo
nalog, ki so bile že uporabljena pri nacionalnem preverjanju znanja.
Iskreno se zahvaljujem vsem članom uredniškega odbora, avtorjem prispevkov in tehnični urednici za sodelovanje
pri oblikovanju letošnjega poročila.

mag. Majda Vehovec, urednica

14

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

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 predpisov oziroma dokumentov:
−

Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K),

−

Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 30/13 in 49/17),

−

Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12 – popr.) ter Podrobnejših navodil
o šolskem koledarju za šolsko leto 2017/2018 – 2. del,

−

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

−

Izhodišč nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli (dostopno na spletni strani Državnega izpitnega centra:
http://www.ric.si),

−

Navodil za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli 2017/2018 (dostopno na spletni strani
Državnega izpitnega centra: http://www.ric.si),

−

Koledarja nacionalnega preverjanja znanja 2017/2018, (dostopno na spletni strani Državnega izpitnega centra:
http://www.ric.si),

−

Pravil o postopku imenovanja oziroma razrešitve predsednika in članov državne komisije za vodenje nacionalnega
preverjanja znanja v osnovni šoli ter predmetnih komisij za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje
znanja (št. 6034-63/2012 z dne 14. 5. 2012).

UVOD
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2 POROČILA
2.1 Poročilo o delu Državne komisije v šolskem letu
2017/2018
2.1.1 Osnovni podatki o poteku nacionalnega preverjanja znanja
Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli (v nadaljevanju DK NPZ) je v šolskem
letu 2017/2018 izvedla deset rednih in tri korespondenčne seje (oktobra 2017 je sprejela Navodila za izvedbo NPZ v
osnovni šoli za šolsko leto 2017/2018, junija 2018 je sprejela ukrep zaradi kršitve pri pisanju preizkusa iz predmeta
glasba, julija 2018 pa potrdila predlog sprememb vzorčenja). Septembra l. 2017 je bila imenovana nova DK NPZ, v
kateri delujejo: predsednik, dr. Janez Vogrinc, in člani oz. članice: dr. Mojca Štraus, namestnica predsednika, mag.
Majda Jurkovič, mag. Gregor Mohorčič, mag. Mariza Skvarč, dr. Andrejka Slavec Gornik, mag. Majda Vehovec in do
junija l. 2018 tudi dr. Stanka Lunder Verlič, katero je nadomestila mag. Janja Remšak. Na septembrski seji sta v DK
NPZ delovala še Bojana Morato in dr. Anton Polšak.
Na vseh sejah so bili člani DK NPZ s strani predstavnikov ZRSŠ in Rica redno seznanjani z informacijami o poteku
priprav na izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu osnovne šole.
Na septembrski seji so člani DK NPZ analizirali podatke, pridobljene z vprašalnikom, ki so ga izpolnjevali ravnatelji
in učitelji, ki so vrednotili nacionalne preizkuse znanja v šolskem letu 2016/2017. Vprašalnik je izpolnilo 90,5 %
ravnateljev, v primerjavi s preteklimi leti pa se je precej povečal delež sodelujočih učiteljev 6. (64,2 %) in 9. (64,6 %)
razreda. Stališča ravnateljev do NPZ odražajo v glavnem pozitivno mnenje. Na podlagi analize odgovorov lahko
zaključimo, da NPZ kot dodatna informacija o doseženem znanju učencev na večini šol dosega svoj namen.
Ravnatelji v glavnem seznanjajo učitelje z analizami dosežkov učencev, hkrati analizirajo dosežke učencev, ki jih
poučujejo, in analizo dosežkov predstavljajo staršem učencev; 60 % učiteljev 9. razreda in 40 % učiteljev 6. razreda
je odgovorilo, da uporabljajo e-banko nalog Ric, še največ za utrjevanje učne vsebine in preverjanje znanja. Člani
DK NPZ so na seji obravnavali letno poročilo o NPZ za leto 2016/2017 in imenovali konzulenta za nemščino.
Na drugi seji v šolskem letu 2017/2018 se je prvič sestala DK NPZ, katere članice in člana so bili imenovani za novo
mandatno obdobje. Na začetku seje je bila DK NPZ konstituirana, za namestnico predsednika pa je bila imenovana
dr. Mojca Štraus. Člani so obravnavali Letno poročilo o NPZ za šolsko leto 2016/2017 in Poslovnik o delu DK NPZ. Na
podlagi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2017/18 je Državna komisija sprejela
sklep o poskusni izvedbi zunanjega preverjanja znanja v 3. razredu osnovne šole. V nadaljevanju seje, ob
prisotnosti predsednice predmetne komisije za slovenščino, dr. Ine Ferbežar, in predsednika predmetne komisije
za matematiko, dr. Darja Felde, smo razpravljali o splošnem namenu poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu.
Odločili smo se, da je to diagnosticiranje osvojene bralne in matematične pismenosti učencev. Na konkretnih
(poskusnih) preizkusih znanja, ki temeljijo na obstoječih učnih načrtih, pa smo želeli tudi preveriti primernost
obsega preizkusa, težavnost posameznih tipov nalog, jasnost in razumljivost navodil za reševanje nalog in njihovo
vrednotenje ter morebitne težave pri samem vrednotenju. DK NPZ je imenovala konzulente, profesorje
razrednega pouka, predmetne komisije za matematiko in predmetne komisije za slovenščino.
Na novembrski seji je DK NPZ potrdila Letno poročilo o NPZ za šolsko leto 2016/2017 in Navodila o ravnanju v primeru
ožjega sorodstva predsednika oziroma članov predmetnih komisij za nacionalno preverjanje znanja. Glede na iztek
mandata predmetnim komisijam in posledično tudi iztek mandata konzulentom predmetnih komisij, je
imenovala konzulente predmetne komisije za matematiko in predmetne komisije za slovenščino. Na seji je bil
opravljen žreb kompletov preizkusov znanja.
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Na decembrski seji so bili opravljeni žrebi kompletov preizkusov znanja. Analizirali smo posvet na temo NPZ, ki je
bil namenjen predvsem novim članicam in članom predmetnih komisij in je potekal 14. 12. 2017. Obveščeni smo
bili o pripravah na poskusno preverjanje znanja v 3. razredu in imenovali novo konzulentko predmetne komisije za
slovenščino.
Na januarski seji so člani opravili žreb preizkusov znanja in razpravljali o pripravah na poskusno preverjanje znanja
v 3. razredu. Imenovali smo konzulenta predmetne komisije za nemščino.
Na februarski seji so člani DK NPZ sprejeli Navodila za izvedbo poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu in
razpravljali o potrdilih, ki naj bi jih prejeli učitelji za sodelovanje pri poskusnem zunanjem preverjanju znanja ob
koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Obravnavali smo anketni vprašalnik za ravnatelje 2018 in opravili
žreb preizkusov znanja.
Na marčevski seji je DK NZP sprejela odločitev o predlogu seznama predmetov za določitev tretjega predmeta na
NPZ, ki ga bodo opravljali učenci 9. razreda v šolskem letu 2018/2019, in obravnavala anketni vprašalnik za učitelje
3. razreda. Imenovana je bila konzulentka predmetne komisije za angleščino.
Aprilsko sejo smo začeli s kratkim poročilom o predstavitvi Letnega poročila o NPZ za šolsko leto 2016/2017 na seji
Komisije za OŠ SSSI, seji Komisije za otroke s posebnimi potrebami ter nato še na seji SSSI. Člani SSSI so ga ocenili
kot pregleden in dobro pripravljen dokument. Državna komisija je določila, da bodo učenci 3. razreda, ob navedbi
udeležbe na poskusnem zunanjem preverjanju znanja, prejeli tudi podatek o doseženih absolutnih in odstotnih
točkah.
Začeli smo s pripravo letnega poročila 2017/2018, in sicer s sprejetjem vsebinske zasnove, rokovnika priprave in z
določitvijo uredniškega odbora.
Na majski seji so bili člani seznanjeni s potekom letošnjega NPZ, z napakami, ki so se pojavile v preizkusih, in s
predlaganimi rešitvami predmetnih komisij. Nadaljevali smo razpravo o strukturi letnega poročila o NPZ za šolsko
leto 2017/2018 in sprejeli vsebinsko zasnovo ter rokovnik priprave poročila o poskusnem preverjanju znanja v 3.
razredu.
V mesecu juniju je Ric člane DK NPZ seznanil z dosežki učencev na letošnjem NPZ. Sprejeli smo tudi vsebino
informativne knjižice Informacije za učence in starše za šolsko leto 2018/2019.
Delo Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja je v šolskem letu 2017/2018 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, opredeljena v Pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, je
priprava in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja, poleg te pa člani predmetnih komisij (PK) pripravljajo še
vrsto drugih gradiv (npr. gradivo za spletne strani Rica, gradivo za sklice študijskih skupin, predstavitve za
izobraževanje učiteljev o NPZ, prispevke za letno poročilo, strukture za banko nalog), sodelujejo na izobraževanjih
učiteljev in pomočnikov glavnih ocenjevalcev, udeležujejo pa se tudi različnih usposabljanj na temo zunanjega
preverjanja in ocenjevanja znanja.
Število članov v komisiji je od komisije do komisije različno, odvisno od števila preverjanj pri nekem predmetu.
Tako posamezne PK za slovenščino, italijanščino, madžarščino, angleščino, nemščino in matematiko pripravljajo
gradivo za NPZ v 6. razredu in 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 šest predmetov NPZ v 9. in tri v 6.
razredu. Predmetno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj trije člani, od katerih sta vsaj dva učitelja in en
svetovalec ZRSŠ. Predsednik predmetne komisije sklicuje in vodi seje, odgovoren je za usklajeno delovanje
komisije, za strokovnost pripravljenega gradiva, za 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 spadajo: 1) skupaj z višjim
svetovalcem Rica in predmetno komisijo 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 predmetno komisijo 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 2017/2018 je imela predmetna komisija 42 1 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,
izobraževanje za nove člane PK,
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 2018 in priprava povratne informacije za učitelje,
priprava Informacij o preizkusu znanja iz slovenščine za 6. in 9. razred za šol. l. 2018/2019,
pregled rezultatov in interpretacije,
priprava prispevka za letno poročilo.

1

Od tega je bilo 11 sej namenjenih pripravi poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu (vsi podatki bodo predstavljeni v Poročilu o poskusnem
preverjanju znanja v 3. razredu).
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Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−
−
−
−
−
−

gradivo za NPZ iz slovenščine za 6. razred,
gradivo za NPZ iz slovenščine za 9. razred,
opisi dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ iz slovenščine,
opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ iz slovenščine,
povratna informacija učiteljem o vrednotenju NPZ 2018 iz slovenščine v 6. in 9. razredu,
Informacije o preizkusu znanja iz slovenščine za 6. razred za šol. l. 2018/2019,
Informacije o preizkusu znanja iz slovenščine za 9. razred za šol. l. 2018/2019,
prispevek za letno poročilo.

Sodelovanje z učitelji:
−
−

na moderaciji navodil za vrednotenje za 9. in za 6. razred,
med izvedbo e-vrednotenja.

Izobraževanje članov PK:
Novi člani komisije so se udeležili izobraževanja ob začetku mandata (14. 12. 2017) in izobraževanja o statistiki
(11. 4. 2018).

2.2.2 Predmetna komisija za italijanščino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/2018 je predmetna komisija imela 10 sej s temi vsebinami:
− dogovor o razporeditvi in poteku dela PK (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 nacionalno preverjanje znanja NPZ iz italijanščine v 9. razredu,
informacija o preizkusu znanja iz italijanščine v 6. razredu,
informacija o preizkusu znanja iz italijanščine v 9. razredu,
zgledi nalog po sodobnih pristopih (interno izobraževanje),
prispevek za letno poročilo 2018 (analiza dosežkov učencev 6. in 9. razreda pri NPZ 2018 iz italijanščine).

Sodelovanje z učitelji:
−
−

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

Izobraževanje članov PK:
Člani komisije so se izobraževali v okviru:
− 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 2018,
− e-vrednotenja za 6. razred: OŠ P. P. Vergerio Koper–Capodistria, 17. maj 2018,
− nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2016/2017 v Sloveniji in Italiji (program sodelovanja
med vladama Republike Slovenije in Republike Italije: oktober 2017, april in maj 2018).

POROČILA KOMISIJ NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA
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2.2.3 Predmetna komisija za madžarščino
Število sej in obravnavana tematika na sejah
V šolskem letu 2017/2018 je PK za madžarščino imela 21 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−

evalvacija dela v šolskem letu 2016/2017,
priprava delovnega načrta za tekoče šolsko leto,
izbor besedil za posamezne preizkuse znanja,
priprava nalog, oblikovanje navodil za vrednotenje in priprava specifikacijskih tabel za preizkuse znanja
za 6. in 9. razred,
moderacija navodil za vrednotenje v 6. in 9. razredu,
e-vrednotenje preizkusov.

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

gradivo za NPZ iz madžarščine v 6. razredu,
gradivo za NPZ iz madžarščine v 9. razredu,
informacija o preizkusu znanja iz madžarščine v 6. razredu,
informacija o preizkusu znanja iz madžarščine v 9. razredu,
prispevek za letno poročilo 2018.

Sodelovanje z učitelji:
Analiza rezultatov in predlogi za izboljšavo ravni znanja učencev so bili učiteljem predstavljeni na srečanju
študijske skupine.
Izobraževanje članov PK:
Članice PK smo se udeležile izobraževanja za pripravo in izbor nalog za NPZ, ki je potekalo v organizaciji Rica
14. 12. 2017.

2.2.4 Predmetna komisija za angleščino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/2018 je PK imela 36 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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priprava delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018,
kontinuirano spremljanje in urejevanje banke nalog,
pregled in priprava testnih nalog za 6. in 9. razred,
priprava slušnih besedil, priprava posnetkov, navodil za vrednotenje in specifikacijskih tabel za preizkuse
znanja ob koncu 6. in 9. razreda,
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 2018 in priprava povratne informacije za učitelje,
podroben pregled dosežkov učencev v 6. in 9. razredu,
priprava opisov dosežkov za 6. in 9. razred,
priprava prispevka za letno poročilo,
pregled in potrditev strukture preizkusa znanja iz angleščine za šolsko leto 2018/2019.
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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,
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,
prispevek za letno poročilo 2017/2018,
povratna informacija učiteljem o vrednotenju NPZ 2018 iz angleščine v 6. in 9. razredu.

Sodelovanje z učitelji:
−
−

na moderaciji navodil za vrednotenje (maj 2018),
med izvedbo e-vrednotenja (maj 2018).

Izobraževanje članov PK:
Nove članice komisije so se udeležile izobraževanja ob začetku mandata (14. 12. 2017) in izobraževanja o statistiki
(11. 4. 2018), ki ju je organiziral Ric.
Karmen Pižorn je bila na trimesečni izmenjavi na Univerzi v Lancastru, oddelku za jezikoslovje in angleški jezik, kjer
se je udeležila več predavanj na temo (tuje)jezikovnega preverjanja in ocenjevanja znanja in zmožnosti.
Predstavila je tudi slovensko prakso poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja tujih jezikov.

2.2.5 Predmetna komisija za nemščino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/2018 je imela PK za nemščino 35 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 (6. in 9. razred),
priprava prispevka za letno poročilo,
pregled in potrditev strukture preizkusa znanja iz nemščine (6. in 9. razred),
analiza kontrolnega vrednotenja 2018 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 2018 iz nemščine v 6. in 9. razredu,
prispevek za letno poročilo 2017/2018.
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Sodelovanje z učiteljicami in učitelji:
−
−

na moderaciji navodil za vrednotenje (maj 2018),
med izvedbo e-vrednotenja (maj 2018).

Izobraževanje članic komisije:
Članice so se izobraževale v okviru svojih šol oz. institucij.
Članica Renata Jakič se je udeležila izobraževanja Vrednotenje dosežkov učencev pri tujem jeziku (26. 9. 2017,
Kidričevo).
Vse članice so se udeležile izobraževanja v spopolnjevanju pri sestavljanju nalog v skladu s SEJO (1. in 2. december
2017).
Vse članice so se udeležile Izobraževanja za člane predmetnih komisij za pripravo in izbor nalog za nacionalno
preverjanje znanja ob začetku novega mandata predmetnih komisij za NPZ (Emona Efekta, Stegne, 14. december
2017).
Članice Monika Krančič, Brigita Lovenjak in Breda Premzl so se udeležile izobraževanja iz statistike na Ricu 11. aprila
2018.

2.2.6 Predmetna komisija za matematiko
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/2018 je imela PK za matematiko 41 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v letnem poročilu 2016/2017,
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,
udeležba na KUPM 2018,
izvedba izobraževanja za razredne učitelje,
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 2017/2018,
potrditev strukture preizkusa za 6. in 9. razred za šolsko leto 2018/2019,
informacija o vsebinah in ciljih predmeta v 6. in 9. razredu, ki se ne bodo preverjali z nacionalnim
preverjanjem v šolskem letu 2018/2019.

Komisija je delala v treh podskupinah (za 3., 6. in 9. razred). Podskupina za 3. razred je imela 16 sej, vsi podatki
bodo predstavljeni v poročilu o poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu.

22

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

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

gradivo za NPZ v 6. in 9. razredu,
gradivo za usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca,
gradivo za izobraževanje razrednih učiteljev,
prispevek na konferenci KUPM (Napake pri reševanju nalog –izrazi in enačbe),
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 2016/2017 (poročilo o delu PK za matematiko in analiza dosežkov NPZ
iz matematike v 6. in 9. razredu).

Sodelovanje z učitelji:
−
−
−

na izobraževanju pomočnikov glavnega ocenjevalca in moderaciji (april in maj 2018),
prek prispevka na konferenci KUPM,
na izobraževanju za razredne učitelje.

2.2.7 Predmetna komisija za biologijo
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/2018 je imela PK15 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v letnem poročilu 2016/2017,
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 2017/2018,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2018/2019.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−

gradivo za NPZ,
prispevki za letno poročilo 2016/2017 (poročilo o delu PK).

2.2.8 Predmetna komisija za kemijo
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/18 je imela PK 15 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v letnem poročilu 2016/2017,
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 e-vrednotenja,
strokovno vodenje skupine učiteljev, ki e-vrednotijo,
nadzor in zagotavljanje kakovosti vrednotenja,
analiza napak pri vrednotenju in analiza poizvedb,
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−
−
−
−
−

pregled dosežkov učencev pri NPZ,
oblikovanje opisov dosežkov učencev pri NPZ,
priprava dodatne razlage k povratni informaciji ocenjevalcem,
priprava prispevkov za letno poročilo 2017/2018,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2018/2019.

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 2017/2018 (poročilo o delu PK in analiza dosežkov NPZ).

2.2.9 Predmetna komisija za fiziko
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/2018 je imela PK 6 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v letnem poročilu 2016/2017,
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 2017/2018,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2018/2019.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−

gradivo za NPZ,
prispevki za letno poročilo 2016/2017 (poročilo o delu PK).

2.2.10 Predmetna komisija za tehniko in tehnologijo
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/2018 je imela PK 26 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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pregled prispevkov v letnem poročilu 2016/2017,
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 NPT 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 e-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,
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−
−
−

priprava dodatne razlage k povratni informaciji ocenjevalcem,
priprava prispevkov za letno poročilo 2017/2018,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2018/2019.

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 2017/2018 (poročilo o delu PK in analiza dosežkov NPZ).

2.2.11 Predmetna komisija za geografijo
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/2018 je imela PK 13 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−

dogovor o načrtu dela PK v skladu z rokovnikom dela predmetne komisije,
pregled analize anketnega vprašalnika za učitelje geografije po koncu vrednotenja NPZ 2017,
analiza dosežkov NPZ iz geografije 2017 in priprava pobud za razpravo za državno komisijo,
predstavitev dela PK in nacionalnega preverjanja znanja novo imenovanim članom komisije,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in s parametri specifikacijske tabele,
priprava novih nalog za objavo na spletni strani eRic za učitelje,
pregled strukture preizkusa znanja za šolsko leto 2018/2019,
priprava prispevka za letno poročilo 2017/2018.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−

gradivo za NPZ,
gradivo za objavo na spletu,
prispevek za letno poročilo 2017/2018.

2.2.12 Predmetna komisija za zgodovino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/2018 je imela PK 18 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−

dogovor o načrtu dela PK v skladu z rokovnikom dela predmetne komisije,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in s parametri specifikacijske tabele za šole
z italijanskim učnim jezikom in dvojezične osnovne šole,
predstavitev dela PK in nacionalnega preverjanja znanja novo imenovanim članom komisije,
pregled strukture preizkusa za šolsko leto 2018/2019,
priprava prispevka za letno poročilo 2017/2018.

Gradiva, ki jih je pripravila predmetna komisija:
−
−
−

gradivo za NPZ,
gradivo za NPZ v šolah z italijanskim učnim jezikom in dvojezičnih osnovnih šolah,
prispevek za letno poročilo 2017/2018.
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2.2.13 Predmetna komisija za domovinsko in državljansko kulturo in etiko
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/2018 je imela PK za domovinsko in državljansko kultura in etiko 14 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−

dogovor o načrtu dela PK v skladu z rokovnikom dela predmetne komisije,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in s parametri specifikacijske tabele,
predstavitev dela PK in nacionalnega preverjanja znanja novo imenovanim članom komisije,
pregled že oddanih preizkusov znanja s strani novih članov PK,
pregled strukture preizkusov znanja za šolsko leto 2018/2019,
priprava prispevka za letno poročilo 2017/2018.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−

gradiva NPZ,
prispevek za letno poročilo 2017/2018.

2.2.14 Predmetna komisija za glasbeno umetnost
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/18 je imela PK 16 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v letnem poročilu 2016/17,
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 e-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 2017/18,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2018/2019.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−
−
−
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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 2017/2018 (poročilo o delu PK in analiza dosežkov NPZ).
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2.2.15 Predmetna komisija za likovno umetnost
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/2018 je imela PK za likovno umetnost 6 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−

dogovor o delu PK v skladu z rokovnikom dela predmetne komisije,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in s parametri specifikacijske tabele,
predstavitev dela PK in nacionalnega preverjanja znanja novo imenovanim članom komisije,
pregled pripomb pregledovalcev na oddane preizkuse znanja,
pregled strukture preizkusa za šolsko leto 2018/2019,
priprava prispevka za letno poročilo 2017/2018.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−

gradivo za NPZ,
prispevek za letno poročilo 2017/2018.

2.2.16 Predmetna komisija za šport
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/2018 je imela PK za šport 17 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

priprava načrta dela PK v skladu z rokovnikom dela predmetne komisije,
pregled analize anketnega vprašalnika za učitelje predmeta šport po koncu vrednotenja NPZ 2017,
analiza dosežkov NPZ 2017,
priprava strokovnega članka za revijo Šport,
priprava gradiva za posvet športnih pedagogov,
udeležba na 30. posvetu športnih pedagogov Slovenije,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in s parametri specifikacijske tabele,
predstavitev dela PK in nacionalnega preverjanja znanja novo imenovanim članom komisije,
pregled strukture preizkusov znanja za šolsko leto 2018/2019
priprava prispevka za letno poročilo 2017/2018.

Gradiva, ki jih je pripravila PK:
−
−
−

gradivo za NPZ,
strokovni članek za revijo Šport,
prispevek za letno poročilo 2017/2018.

2.2.17 Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2017/2018 je imela PK 31 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−

dogovor o načrtu dela PK v skladu z rokovnikom dela predmetne komisije,
izbor glavnega ocenjevalca za 9. razred in 6. razred,
priprava novih nalog za NPZ v 6. razredu z navodili za vrednotenje in s parametri specifikacijske tabele,
priprava novih nalog za NPZ v 9. razredu z navodili za vrednotenje in s 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,

POROČILA KOMISIJ NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

27

−
−
−
−
−
−
−
−
−

moderacija in vrednotenje preizkusov NPZ v 6. razredu,
moderacija in vrednotenje preizkusov NPZ v 9. razredu,
izvedba poizvedb v 9. razredu s strani glavnega ocenjevalca,
pregled dosežkov učencev pri NPZ v 6. razredu,
pregled dosežkov učencev pri NPZ v 9. razredu,
sestava opisov dosežkov pri NPZ učencev 6. razreda in specifikacijske tabele,
sestava opisov dosežkov pri NPZ učencev 9. razreda in specifikacijske tabele,
potrditev strukture preizkusov znanja za šolsko leto 2018/2019,
priprava prispevkov za letno poročilo 2017/2018.

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 2017/2018.
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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 izvedel NPZ pri tretjem predmetu. Obenem minister določi, iz
katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z NPZ na posamezni osnovni šoli.
Ric je za šolsko leto 2017/2018 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 določeni tretji predmet. 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 tretji predmeti 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 smo pripravili v rokih, določenih s koledarjem za šolsko leto 2017/2018, in v skladu z Navodili za
izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2017/2018.
Na spletni strani smo v začetku septembra leta 2017 objavili knjižico Devetletna osnovna šola, informacija za učence in
starše, njena prevoda v italijanščino (Scuola elementare, informazioni per gli alunni e per i genitori) in madžarščino
(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 2017/2018 in Koledar nacionalnega preverjanja
znanja 2017/2018; decembra Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2016/2017; po
izvajanju so bili objavljeni preizkusi znanja in moderirana navodila za vrednotenje; junija 2018 so bili objavljeni Opisi
dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ 2018 in Opisi dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ 2018.
Za leto 2018 so bili 1. septembra 2017 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
kemija, glasbena umetnost ter tehnika in tehnologija. 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 kemije (9. razred) v italijanščino in glasbene umetnosti
(9. razred) ter matematike (6. razred NIS) v madžarščino.
Za NPZ v 9. razredu smo natisnili preizkuse znanja: za slovenščino (16.414 izvodov), italijanščino (41), madžarščino
(18), matematiko (16.868), angleščino (3.950), nemščino (138), kemijo (4.293), glasbeno umetnost (4.135), tehniko
in tehnologijo (3.861), prevoda matematike (41) in kemije (41) v italijanščino ter prevoda matematike (70) in
glasbene umetnosti (70) v madžarščino.
Učenci s posebnimi potrebami, ki so potrebovali prilagoditev preizkusov, so dobili povečave preizkusov s formata
A4 na A3 za slovenščino (68 izvodov), matematiko (72), angleščino (28), kemijo (11), glasbeno umetnost (12) in
tehniko in tehnologijo (16) ter prevode matematike (1) in glasbene umetnosti (1) v madžarščino; povečave velikosti
črk preizkusov z 11 na 18 v pisavi Arial (format A4) za slovenščino (327), matematiko (318), angleščino (73), kemijo
(75), glasbeno umetnost (92), tehniko in tehnologijo (68); preizkus na zgoščenki v obliki zapisa pdf za slovenščino
(3), angleščino (1), matematiko (1) in kemijo (1).
Za prilagojeni izobraževalni program z NIS smo natisnili: slovenščino (129 izvodov), matematiko (129) in
naravoslovje (129). Tiskali smo tudi povečave preizkusov s formata A4 na A3 za slovenščino (2), matematiko (2) in
naravoslovje (2).
Za NPZ v 6. razredu smo natisnili preizkuse: za slovenščino (18.615 izvodov), italijanščino (51), madžarščino (18),
matematiko (18.548), angleščino (18.149) in nemščino (409). Pripravili smo tudi prevod matematike (51 izvodov) in
navodil k nalogam iz angleščine (51) v italijanščino ter prevod matematike (85) ter navodil k nalogam iz angleščine
(43) in nemščine (42) v madžarščino.
Učenci s posebnimi potrebami, ki so potrebovali prilagoditev preizkusov, so dobili povečave preizkusov s formata
A4 na A3 za slovenščino (83 izvodov), angleščino (82), matematiko (91); povečave velikosti črk preizkusov z 11 na
18 v pisavi Arial (format A4) za slovenščino (481), angleščino (459), nemščino (11) in matematiko (473) ter preizkus
na zgoščenki v obliki zapisa pdf za slovenščino (2), angleščino (2), nemščino (1) in matematiko (1). Za enega
učenca smo pripravili preizkuse znanja na USB-ključu v obliki zapisa doc (program Word): pri slovenščini,
angleščini in matematiki (matematični izrazi zapisani v obliki Latex).
Za prilagojeni izobraževalni program z NIS smo natisnili: slovenščino (90 izvodov), madžarščino (1) in matematiko
(90) ter prevod matematike (1) v madžarščino. Pripravljene so bile povečave preizkusov s formata A4 na A3 za
slovenščino (1) in matematiko (1); povečave velikosti črk preizkusov z 11 na 18 v pisavi Arial (format A4) za
slovenščino (7) in matematiko (7).
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3.3 Posebnosti pri izvedbi nacionalnega preverjanja znanja
V preizkusih znanja NPZ v tem šolskem letu ni bilo vsebinskih napak. Poleg tega je bilo tudi malo drugih napak:
lektorska napaka, ki ni vplivala na reševanje in vrednotenje, ter tehnične napake, ki so nastale pri povečavah
preizkusov s formata A4 na A3 in velikosti črk v preizkusu, ki so vplivale na reševanje in posledično tudi na
vrednotenje. Preglednica 3.3.1 prikazuje posebnosti, do katerih je prišlo v različnih fazah priprave preizkusov
znanja za NPZ v šolskem letu 2017/2018, po predmetih, kako so te vplivale na vrednotenje, in način, kako so bile
rešene.
Preglednica 3.3.1: Posebnosti pri izvedbi NPZ v šolskem letu 2017/2018
Predmet

Matematika – NIS, 6. razred

Čas pisanja

7. 5. 2018

Naloga

6. b in 6. d

Vrsta napake

Napaka zaradi povečave preizkusa s formata A4 na A3 in pri povečavi velikosti
črk v preizkusu z 11 na 18 (format A4)

Opis napake

Pri povečavi gradiva je bila povečana tudi slika kvadrata, katerega stranico bi
morali izmeriti učenci. Ker učenci v 6. razredu ne poznajo decimalnih števil,
dolžine povečanega kvadrata niso znali izmeriti in nato izračunati obsega lika.

Rešitev

Učenci (skupaj 8), ki so reševali povečan preizkus znanja, prejmejo pri nalogah
6. b in 6. d točke (skupaj 3) ne glede na odgovor, saj nalogi zaradi povečave
nista rešljivi.

Predmet

Matematika, 6. razred

Čas pisanja

7. 5. 2018

Naloga

8. a in 8. b

Vrsta napake

Napaka zaradi povečave gradiva s formata A4 na A3 in pri povečavi velikosti črk
v preizkusu z 11 na 18 (format A4)

Opis napake

Pri povečavi gradiva s formata A4 na A3 se je slika štirikotnika, katerega stranice
bi morali izmeriti učenci, povečala.
V 8. a-nalogi so izmerjene dolžine drugačne kot v navodilih za vrednotenje.
Naloga 8. b ni rešljiva, ker navaja druge vrednosti dolžin štirikotnika, kot so na
sliki.

Rešitev

Učencem se pri 8. a-nalogi priznajo izmerjene vrednoti, prilagodijo se samo
navodila za vrednotenje. Pri nalogi 8. b učenci prejmejo vse točke (skupaj 2) ne
glede na odgovor, saj naloga zaradi povečave ni rešljiva.

Predmet

Matematika, 9. razred

Čas pisanja

7. 5. 2018

Naloga

8.

Vrsta napake

Lektorska napaka

Opis napake

V uvodnem besedilu naloge je lektorska napaka: "Trener je pridobili dve …".

Rešitev

Napaka ne vpliva na reševanje naloge.
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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 ter 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 v šoli,
kjer odločijo 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. V šoli za vsakega učenca in za vsak predmet
posebej predlagajo 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 v preizkusu znanja z 11 ali 12 na 18 v pisavi Arial (na formatu 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, prilagojen 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 (brez odraslih), ki so opravljali NPZ v 9. razredu, se je vse do leta 2015 iz
leta v leto povečevalo. Potem je število nihalo: leta 2016 je nekoliko upadlo, nato v naslednjem letu naraslo, v letu
2018 pa je bilo 67 učencev s posebnimi potrebami manj kot leto poprej. Prav tako je od leta 2006 vseskozi
naraščal tudi delež učencev s posebnimi potrebami, v letu 2018 pa lahko ponovno opazimo padec za 0,2 %,
podobno kot leta 2015.
Preglednica 3.4.1: Število in delež učencev s posebnimi potrebami od leta 2006–2018, 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
1.503
1.637
1.570

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

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Slika 3.4.1: Delež učencev s posebnimi potrebami glede na skupno število vseh učencev pri NPZ od leta
2006–2018, 9. razred
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Prilagojenega izvajanja NPZ v 9. razredu se je udeležilo 1.570 učencev s posebnimi potrebami iz 407 osnovnih šol.
Kakor je razvidno iz preglednice 3.4.1 in s slike 3.4.1, je delež učencev s posebnimi potrebami narasel z 2,3 % leta
2006 na 9,4 % leta 2018.
Najpogostejše prilagoditve, ki so jih bili deležni učenci, so prikazane po motnjah v preglednici 3.4.2.
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Preglednica 3.4.2: Število učencev s posebnimi potrebami po motnjah, ovirah oziroma primanjkljajih in vrstah
prilagoditev v letu 2018, 9. razred 2
Prilagojeni način
izvajanja
Prilagojeni preizkus
znanja
Uporaba posebnih
pripomočkov
Prilagojeni način
vrednotenja
Skupaj

BSL

ČVM

DOB

GIO

GJM

GLU

NGL

AM

PPPU

SLE

SLV

OVF

Skupaj

0

85

395

54

202

9

19

18

1.108

0

9

0

1.562

0

0

86

14

40

0

0

3

315

0

8

0

387

0

48

255

31

151

8

5

12

915

0

8

0

1.149

0

0

179

33

128

8

10

8

541

0

9

0

770

0

85

398

55

213

9

19

18

1.168

0

9

0

1.570

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 po posameznih motnjah, ovirah oziroma primanjkljajih ter
prilagoditvah kaže, da je bilo 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. V primerjavi z letom 2017 se je absolutno najbolj povečalo število učencev s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami.
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.
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 11.570, pri slovenščini pa 9.580.
Najmanj prilagoditev je bilo pri italijanščini in madžarščini, saj ta dva predmeta opravlja majhno število učencev.
Največ zahtev po prilagoditvah pri tretjih predmetih je bilo pri tehniki in tehnologiji (2.982), najmanj pa pri
angleščini (1.978; pri nemščini 153). Pri kemiji je bilo 2.623 prilagoditev in pri glasbeni umetnosti 2.384.
Preglednica 3.4.3: Število in delež učencev s posebnimi potrebami od leta 2009–2018, 6. razred
Leto izvajanja
NPZ

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Število učencev
s posebnimi potrebami

Delež učencev
s posebnimi potrebami (v %)

682
708
793
942
953
1.547
1.445
1.462
1.527
1.623

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

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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Slika 3.4.2: Delež učencev s posebnimi potrebami glede na skupno število vseh učencev pri NPZ od leta
2009–2018, 6. razred
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NPZ v 6. razredu se na celotni populaciji šestošolcev izvaja deseto leto, vendar so ga v šolskem letu 2017/2018
učenci petič pisali obvezno. Iz preglednice 3.4.3 je razvidno, da je število učencev s posebnimi potrebami, ki so
zahtevali prilagoditve pri opravljanju NPZ, v šolskem letu 2017/2018 absolutno in relativno nekoliko naraslo v
primerjavi s preteklim šolskim letom. Tako je v 6. razredu NPZ iz slovenščine, italijanščine, madžarščine, tujega
jezika (angleščina, nemščina) in matematike na prilagojeni način opravljalo 1.623 učencev oz. 8,5 % na 414 šolah.
To je za 0,1 % ali za 96 učencev več kakor leto prej. Medtem ko je v letih 2015 in 2016 število učencev s posebnimi
potrebami v 6. razredu nekoliko upadlo, lahko v zadnjih dveh letih znova opazimo porast.
Najpogostejše prilagoditve, ki so jih bili deležni učenci v 6. razredu leta 2018, so prikazane po motnjah v
preglednici 3.4.4.
Preglednica 3.4.4: Število učencev s posebnimi potrebami po motnjah, ovirah oziroma primanjkljajih in vrstah
prilagoditev v letu 2018, 6. razred 3
Prilagojeni način
izvajanja
Prilagojeni preizkus
znanja
Uporaba posebnih
pripomočkov
Prilagojeni način
vrednotenja
Skupaj

BSL

ČVM

DOB

GIO

GJM

GLU

NGL

AM

PPPU

SLE

SLV

OVF

Skupaj

0

85

373

69

300

6

20

35

1.173

2

9

0

1.616

0

0

122

28

90

0

0

9

464

2

9

0

578

0

43

261

41

241

4

10

16

971

2

8

0

1.228

0

0

204

34

215

6

11

23

692

2

8

0

963

0

85

380

69

317

6

20

35

1.219

2

9

0

1.623

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 po posameznih motnjah, ovirah oziroma primanjkljajih ter
prilagoditvah 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. V primerjavi z letom 2017 je naraslo predvsem število učencev s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja, pa tudi število učencev s čustveno-vedenjskimi in govorno-jezikovnimi motnjami.

3
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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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.
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 pri NPZ zahtevajo
prilagojeni način vrednotenja. 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 % in bil z 43 % najnižji leta 2016. Leta 2017 se je ta delež znova povzpel na 59,0 % in letos znaša
59,5 %. V 9. razredu je prilagojeni način vrednotenja leta 2009 zahtevalo kar 72,5 % učencev s posebnimi
potrebami, leta 2014 49,3 % in leta 2015 49,7 %. Leta 2016 je bil z 47,1 % najnižji, nato pa se je leta 2017 zvišal na
49,1 % in letos znaša 49,4 %. 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 %). Nato je v šolskem letu 2015/2016 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 pa 15,2 %. V tem šolskem letu se je delež učencev s pomočnikom
bralcem v 6. razredu ponovno malenkost povišal in dosegel 24,8 % (leta 2017: 24,7 %), v 9. razredu pa znižal za
0,3 % (leta 2017: 15,8 %).

3.5 Nacionalno preverjanje znanja za učence v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim
standardom
Priprava gradiva
Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard je strukture preizkusov znanja za šolsko leto 2017/2018 objavila
na spletni strani Rica. Struktur preizkusov znanja ni spreminjala glede na pretekla preverjanja.
Komisija pripravlja gradivo za preverjanje znanja v 6. in 9. razredu v dveh ločenih skupinah.
Komisija je pripravila večje število kompletov za preverjanje znanja v 9. razredu, in sicer en komplet slovenščine in
naravoslovja, dva kompleta matematike ter dva kompleta slovenščine, in en komplet matematike za preverjanje
znanja v 6. razredu. Tudi v šolskem letu 2017/2018 je PK pripravila en komplet gradiva za preverjanje znanja iz
madžarščine v 6. razredu. Po ustaljenem postopku so pripravljene preizkuse znanja pregledali zunanji
pregledovalci gradiva. Ugotovljene strokovne napake je PK odpravila ter popravljene in podpisane preizkuse
znanja s specifikacijskimi tabelami oddala v končno oblikovanje, prevod in nato žreb.
V 6. razredu je prilagoditve preizkusov in/ali preverjanja potrebovalo 22 učencev pri slovenščini in matematiki iz
11-ih osnovnih šol s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom. 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
za učence z NIS v 6. razredu
Prilagojen način izvajanja
Prilagojen preizkus znanja ter uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov
Prilagojeno vrednotenje
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SLO

MAJ

MAT

21
17
15

1
1
1

21
22
19
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Preglednica 3.5.2: Število prilagoditev po predmetih glede na vrste prilagoditev pri preverjanju znanja za učence z
NIS v 6. razredu
Prilagojen način izvajanja
Prilagojen preizkus znanja ter uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov
Prilagojeno vrednotenje
Skupaj

SLO

MAJ

MAT

79
40
34
153

5
1
1
7

86
64
65
215

Delež učencev z različnimi prilagoditvami pri izvajanju preverjanja in vrednotenju preizkusov NPZ v 6. razredu se je
v primerjavi s šolskim letom 2016/2017 zmanjšal. Tudi delež prilagoditev se je v primerjavi s preteklim šolskim
letom pri slovenščini zmanjšal, pri matematiki pa povečal. Največje povečanje (10 %) beležimo pri številu učencev
s prilagojenim vrednotenjem.
Učenec, ki je za preverjanje materinščine izbral madžarščino, je imel prilagojen način izvajanja preverjanja,
prilagojen preizkus znanja ter dovoljeno uporabo dodatnih pripomočkov in prilagojeno vrednotenje.
Izžrebano gradivo za 9. razred smo na Ricu dodatno prilagodili za 48 učencev pri slovenščini in matematiki ter za
43 učencev pri naravoslovju. Učenci prihajajo iz 15-ih oziroma 14-ih osnovnih šol s prilagojenim izobraževalnim
programom z NIS pri slovenščini in matematiki in iz 12-ih osnovnih šol s prilagojenim izobraževalnim programu z
NIS pri naravoslovju. Delež učencev s prilagoditvami na NPZ v 9. razredu se je pri slovenščini povečal za 4 %, pri
matematiki pa je ostal enak kot v preteklem šolskem letu.
Preglednica 3.5.3: Število učencev s prilagoditvami po predmetih glede na vrste prilagoditev pri preverjanju znanja
za učence z NIS v 9. razredu
Prilagojen način izvajanja
Prilagojen preizkus znanja ter uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov
Prilagojeno vrednotenje

SLO

MAT

NAR

47
10
19

47
26
22

43
8
20

Preglednica 3.5.4: Število prilagoditev po predmetih glede na vrste prilagoditev pri preverjanju znanja za učence z
NIS v 9. razredu
Prilagojen način izvajanja
Prilagojen preizkus znanja ter uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov
Prilagojeno vrednotenje
Skupaj

SLO

MAT

NAR

154
23
38
215

168
55
56
279

151
20
39
210

V 9. razredu se je, v primerjavi s preteklim šolskim letom, tako pri slovenščini kot matematiki močno povečal
delež prilagoditev (35 %).
Nacionalno preverjanje znanja 2017/2018
V šolskem letu 2017/2018 se je v 6. razredu na preverjanje slovenščine prijavilo 100 učencev (42,3 % vpisanih v
program), na preverjanje iz madžarščine 1 učenec in na preverjanje matematike 101 učenec iz 28 šol. Preverjanje
iz slovenščine in matematike je opravljalo 92 učencev ter iz madžarščine 1 učenec.
Na preverjanje znanja v 9. razredu pa se je prijavilo 132 učencev (51,8 % vpisanih v program) iz 30 šol. Preverjanje
iz slovenščine je opravljalo 117 učencev, iz matematike 132 učencev in iz naravoslovja 120 učencev.
Delež učencev, ki so se prostovoljno odločili za preverjanje znanja, se je v 6. in 9. razredu nekoliko povečalo v
primerjavi s preteklim šolskim letom.
Vrednotenje preizkusov znanja
Preizkusi znanja učencev 6. in 9. razreda v prilagojenem izobraževanem programu z NIS se vrednotijo elektronsko.
Pod vodstvom glavnega ocenjevalca za vrednotenje preizkusov znanja za 6. razred in glavnega ocenjevalca
za 9. razred člani PK opravijo moderacijo ter tako dopolnijo navodila za vrednotenje za posamezni predmet.
Zaradi majhnega števila preizkusov in vrednotenja v istem prostoru PK ne opravi standardizacije. Morebitne
nejasnosti glede pravilnosti odgovorov člani komisije razrešijo med vrednotenjem.
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Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja in poizvedbe
Preglednica 3.5.5: Poizvedbe v 6. razredu
PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV
NA NPZ

POIZVEDBE
ŠTEVILO
DELEŽ

SLOVENŠČINA – NIS

92

0

0,0 %

MADŽARŠČINA – NIS

1

0

0,0 %

92

0

0,0 %

MATEMATIKA – NIS

SPREMEMBE PO POIZVEDBAH
ŠTEVILO
DELEŽ

večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

V preizkusih znanja za 6. razred učenci, starši in učitelji ob poteku vpogledov na šoli ali v elektronski obliki niso
odkrili morebitnih napak vrednotenja. Poizvedb za 6. razred tako pri slovenščini kot tudi madžarščini in matematiki
ni bilo.
Preglednica 3.5.6: Poizvedbe v 9. razredu
PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV
NA NPZ

POIZVEDBE
ŠTEVILO
DELEŽ

SLOVENŠČINA – NIS

117

2

1,71 %

MATEMATIKA – NIS

123

0

0%

NARAVOSLOVJE – NIS

120

0

0%

SPREMEMBE PO POIZVEDBAH
ŠTEVILO
DELEŽ

večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk

2
0
0
0
0
0
0
0
0

100,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

V preizkusih znanja za 9. razred so v postopku vpogledov učenci, starši in učitelji ugotovili, da je prišlo v 2
preizkusih do napačnega vrednotenja. Po poizvedbah se je v 2 preizkusih slovenščine število točk povečalo.

3.6 Nacionalno preverjanje znanja za odrasle
Odrasli, vključeni v osnovnošolsko izobraževanje, opravljajo NPZ v 6. in 9. razredu prostovoljno. Opravljajo ga v
organizaciji, v katero so vključeni, če niso redno vpisani, pa 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 2017/2018 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 2018 po predmetih preverjanja v 9. razredu
Predmet

Slovenščina
Matematika
Kemija
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Število odraslih,
ki so bili prijavljeni na preverjanje

Število odraslih,
ki so opravljali preverjanje

12
12
12

3
4
5
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Preglednica 3.6.2: Število odraslih na NPZ po predmetih preverjanja (pri matematiki in slovenščini v 9. razredu) in
po letih
Predmet

NPZ
2006

NPZ
2007

NPZ
2008

NPZ
2009

NPZ
2010

NPZ
2011

NPZ
2012

NPZ
2013

NPZ
2014

NPZ
2015

NPZ
2016

NPZ
2017

NPZ
2018

Slovenščina

349

234

161

171

174

178

155

118

12

10

3

2

3

Matematika

342

288

153

171

190

181

149

118

12

10

4

3

4

Iz preglednice 3.6.2 lahko razberemo, da se je število odraslih, ki opravljajo NPZ, s šolskim letom 2013/2014 močno
zmanjšalo, v zadnjih letih pa ustalilo. Na zmanjšanje števila udeleženih odraslih na preverjanju je vplivala
zakonodajna sprememba. S šolskim letom 2013/2014 je opravljanje NPZ za odrasle postalo prostovoljno, v letih
pred tem pa je bilo v 9. razredu obvezno.

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 na šoli prevzel 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 podpisal ravnatelj.
5. Ravnatelj ali njegov pooblaščenec je prejem gradiva potrdil s podpisom.
6. Gradivo je bilo pakirano v vreči, zaprti z zapiralko z nazivnico. Na njej sta bila navedena naslov šole in ime
ravnatelja, ki je bil odgovoren za prevzem gradiva.
7. V štirih urah so šole preverile, ali so prejele vse gradivo po priloženem seznamu.
8. Pravilnost prejetega gradiva po seznamu so šole potrdile prek spletnih strani Rica.
9. Ric je morebitne nepravilnosti odpravil v enem dnevu.
10. Če je poštni uslužbenec ob dostavi gradiva ugotovil, da je ravnatelj ali njegov pooblaščenec nedosegljiv,
pošiljke na šoli ni izročil. Vrnil jo je na pošto, da so jo shranili v trezorju do nadaljnjih navodil z Rica.

3.7.2 Vračanje tajnega gradiva
1. Prenos s tajnim gradivom 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. Istega dne je ravnatelj ali njegov pooblaščenec skupaj z gradivom poslal na Ric fotokopije pripadajočih
zapisnikov o poteku NPZ.
5. Na šoli so gradivo zapakirali v vreče in zaprli z zapiralko z nazivnico z ustreznim naslovom. Potrebno število
vreč, zapiralk in nazivnic z ustreznim naslovom so šole dobile s prejetim 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
šesto leto zapored za preizkuse 9. razreda in peto za preizkuse 6. razreda. Postopki e-vrednotenja so ostali
nespremenjeni glede na preteklo šolsko leto.
Slika 3.8.1: Potek e-vrednotenja
Učenci zaključijo s pisanjem preizkusov znanja na šoli

Zbiranje preizkusov znanja na RIC-u

Optično branje in shranjevanje preizkusov na RIC-u

E-vrednotenje na zaslonu prek
varnega medmrežnega sistema

Vračanje ovrednotenih preizkusov na šole
v elektronski obliki

Na vsaki šoli se v začetku šolskega leta imenuje pomočnik za e-vrednotenje, ki nudi podporo učiteljem
ocenjevalcem med vrednotenjem. Večina pomočnikov za e-vrednotenje se je usposabljala že v preteklih šolskih
letih, v šolskem letu 2017/2018 pa so se morali seznaniti le s spremembami programa za e-vrednotenje. Nekateri
so se udeležili izobraževanja na Ricu.
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
Na strokovnih srečanjih osnovnošolskih ravnateljic in ravnateljev, ki potekajo v okviru območnih enot ZRSŠ, so bili
v šolskem letu 2017/2018 posebej izpostavljeni pomen in učinki sodelovanja učiteljev pri vrednotenju nacionalnih
preizkusov z vidika učiteljeve profesionalne rasti ter podana spodbuda ravnateljem, da s temi argumenti
pritegnejo učitelje k vrednotenju NPZ. Ravnatelji so bili seznanjeni s seminarji na temo NPZ, ki so razpisani v okviru
projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda, ter naprošeni, da spodbudijo učitelje k udeležbi na teh seminarjih. Seznanjeni so bili tudi z izvedbo
poskusnega NPZ iz matematike in slovenščine ob zaključku prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja (3. razred).
Ker v šolskem letu 2017/2018 ni bilo posebnih novosti pri sami logistiki izpeljave NPZ na šolah, na strokovnih
srečanjih ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol niso sodelovale koordinatorice iz Rica, kar je sicer utečena praksa.
V dveh območnih enotah ZRSŠ je bila v tem šolskem letu (v večini ostalih OE pa že v preteklem letu) na strokovnih
srečanjih ravnateljev umeščena tudi delavnica o ravnateljevi vlogi pri osmišljanju NPZ ter kakovostni analizi in
interpretaciji rezultatov NPZ.
Predstojnice območnih enot skupaj s pedagoškimi svetovalci ponujajo svetovalne storitve za ravnatelje in učitelje
posameznih šol, kako analizirati in uporabiti rezultate NPZ za dvig kakovosti učnega procesa v šoli. V šolskem letu
2017/2018 je bilo prijavljenih le pet tovrstnih svetovalnih storitev, na katerih je bil prisoten tudi ravnatelj oziroma
ravnateljica.
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V prihodnjih šolskih letih bi bilo smiselno na regijskih strokovnih srečanjih z ravnatelji izhajati iz letnih poročil o
izvedbi NPZ in ob zbranih podatkih iz letnega poročila razpravljati o tem, kaj nam sporočajo rezultati NPZ in kako
jih razumeti (na ravni države/regije/posamezne šole), kateri izzivi in potrebe po uvajanju sprememb oziroma
izboljšav se s tem kažejo ter katere možnosti in priložnosti imamo ob tem.

3.8.2 Izobraževanje pomočnikov glavnega ocenjevalca
Vrednotenje preizkusov znanja v 6. in 9. razredu poteka elektronsko. Učitelji ocenjevalci vrednotijo digitalizirane
preizkuse znanja na računalniku s pomočjo računalniškega programa za e-vrednotenje. Pri vrednotenju jim
strokovno pomoč nudijo pomočniki glavnega ocenjevalca (v nadaljevanju PGO), ki jih imenuje Ric 4. Imenovani
PGO so pri e-vrednotenju že sodelovali v preteklih šolskih letih. 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 -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 PGO so v šolskem letu 2017/2018 potekala v marcu in aprilu na Ricu. Zaradi posodobitve
računalniškega programa za e-vrednotenje smo na izobraževanje povabili vse PGO pri vseh predmetih, katerih
znanje smo preverjali na NPZ 2018. V sklopu izobraževanj so se PGO seznanili z novostmi v programu in preizkusili
uporabo posodobljenega računalniškega programa za e-vrednotenje. 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 9. razred pri večini predmetov potekajo na Ricu v mesecu maju, poleg članov PK se jih
udeležijo tudi pomočniki glavnih ocenjevalcev. Izjema so predmeti madžarščina, italijanščina, matematika (NIS),
slovenščina (NIS), madžarščina (NIS), družboslovje (NIS) in naravoslovja (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.

4

Pri predmetih madžarščina, italijanščina ter matematika (NIS), slovenščina (NIS) in naravoslovje (NIS) Ric ne imenuje pomočnikov glavnega
ocenjevalca. Pri omenjenih predmetih NPZ opravlja manj ali okoli 100 učencev. Postopke vrednotenja opravi predmetna komisija z glavnim
ocenjevalcem in/ali posameznimi učitelji ocenjevalci.
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Preglednica 3.8.3.1: Število 5 udeležencev moderacije in število pregledanih preizkusov, 6. razred
Predmet

Število udeležencev moderacije

Število pregledanih preizkusov

54
57
52
11

najmanj 540
najmanj 540
najmanj 520
najmanj 110

Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina

Preglednica 3.8.3.2: Število 6 udeležencev moderacije in število pregledanih preizkusov, 9. razred
Predmet

Število udeležencev moderacije

Število pregledanih preizkusov

51
57
20
7
26
27
26

najmanj 510
najmanj 550
najmanj 200
najmanj 70
najmanj 350
najmanj 500
najmanj 500

Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Kemija
Tehnika in tehnologija
Glasbena umetnost

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 ali kontrolo ocenjevalcev. Izmed
predlaganih preizkusov izbere enega za vajo, dva za standardizacijo in tri ali več 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. Nato
ovrednoti standardizacijska preizkusa. Namen standardizacije je, da vsi učitelji pred pričetkom vrednotenja
dosežejo določen standard vrednotenja. Pomočniki glavnega ocenjevalca pregledajo vrednotenje
standardizacijskih preizkusov učiteljev ocenjevalcev v svoji skupini in ugotovijo, kako uspešno je posamezni učitelj
ocenjevalec uskladil svoje kriterije vrednotenja s kriteriji 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 analizam in pripravi
povratnih informacij o kakovosti vrednotenja. Referenčno vrednotenje kontrolnih preizkusov si učitelji lahko
ogledajo po tem, ko kontrolni preizkus oddajo.
Predmetne komisije za slovenščino, angleščino in nemščino so za vajo in standardizacijo tako v 6. kot v
9. razredu izbrale preizkuse s čitljivo pisavo, ki so bili skoraj v celoti rešeni, vsebovali pa so pravilne, nepravilne in še
sprejemljive odgovore. Za vrednotenje so bili razmeroma nezahtevni. Za kontrolo kakovosti vrednotenja pa so
komisije izbrale preizkuse, ki bi pokazali, v kolikšni meri ocenjevalci upoštevajo navodila za vrednotenje, npr. ali
upoštevajo tudi krovna in dodatna navodila ter še sprejemljive odgovore.
Pri matematiki (za 6. in 9. razred), kemiji, tehniki in tehnologiji ter glasbeni umetnosti 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 ti čitljivi in skoraj v celoti rešeni. Vsebovali naj bi pravilne in 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.
Tako v 6. kot tudi v 9. razredu PK za madžarščino, italijanščino in nižji izobrazbeni standard niso izbrale
preizkusov znanja za vajo, standardizacijo in kontrolo učiteljev. Vrednotenje opravijo člani komisij ali v sodelovanju
z manjšim številom učiteljev. Zaradi vrednotenja v istem prostoru postopka vaje in standardizacije učiteljev
ocenjevalcev nista potrebna, prav tako pa ni smiselna kontrola vrednotenja.

5

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

6

Število vseh udeležencev (pomočniki glavnega ocenjevalca in člani predmetnih komisij, ki niso pomočniki).
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3.8.5 Vrednotenje preizkusov NPZ
Vrednotenje preizkusov učencev 6. in 9. razreda je potekalo elektronsko. Pri e-vrednotenju preizkusov šestošolcev
in devetošolcev so sodelovali učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje preverjanih predmetov. Preizkuse
šestošolcev so vrednotili tudi učitelji razrednega pouka, preizkuse devetošolcev pa predmetni učitelji. Po prijavah
smo učitelje razporedili tako, da je vsak vrednotil bodisi preizkuse 6. bodisi preizkuse 9. razreda, nikoli pa obojih.
O razporeditvi učiteljev po predmetih in razredih smo obvestili šole. Vrednotenja so bili opravičeni pomočniki
glavnih ocenjevalcev, 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
Primorske regije pa je vrednotila preizkuse učencev s posebnimi potrebami, in sicer tiste 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 dveh izbranih ljubljanskih šol 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 15. in 31. majem 2018. 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 5 delovnih dni, pri tretjih
predmetih v 9. razredu pa 4 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, na katero 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 njih so upoštevani vsi prijavljeni učitelji do dne, ko se je pri posameznih predmetih
vrednotenje pričelo.
Pri številu preizkusov na učitelja je pri vsakem predmetu navedeno povprečno število preizkusov, ki jih je 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.
Preglednica 3.8.5.1: Število učiteljev ocenjevalcev pri posameznem predmetu in povprečno število preizkusov na
vrednotenju NPZ 2018 v 6. razredu
Predmet

Slovenščina
Italijanščina
Madžarščina
Angleščina
Nemščina
Matematika

Število ocenjevalcev

Povprečno število preizkusov / ocenjevalca

1.064
3
3
868
67
1.072

16
15
6
20
6
17

Preglednica 3.8.5.2: Število učiteljev ocenjevalcev pri posameznem predmetu in povprečno število preizkusov na
vrednotenju NPZ 2018 v 9. razredu
Predmet

Slovenščina
Italijanščina
Madžarščina
Angleščina
Nemščina
Matematika
Kemija
Glasbena umetnost
Tehnika in tehnologija

Število ocenjevalcev

Povprečno število preizkusov / ocenjevalca

885
2
3
203
26
871
347
261
283

17
19
6
19
6
18
12
15
13
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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 medmrežje. Šola
vpoglede organizira v računalniški učilnici, tako da ima vsak učenec svoj računalnik, na katerem s svojo šifro in
številko EMŠO dostopa do ovrednotenih preizkusov znanja v obliki pdf na spletni strani Rica. 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 teh učencih in preizkusih (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 elektronski obliki pregleda
glavni ocenjevalec oziroma njegov pomočnik.

3.8.7 Poizvedbe
Preizkuse učencev, ki uveljavljajo pravico do poizvedbe, ponovno v elektronski obliki pregleda glavni ocenjevalec
oziroma njegov pomočnik in preveri, ali so naloge v preizkusu ovrednotene v skladu z moderiranimi Navodili za
vrednotenje. Če ugotovi, da je poizvedba upravičena, skladno z moderiranimi navodili za vrednotenje ponovno
ovrednoti nalogo (ali več nalog). 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 pri posameznem predmetu ter število in delež
sprememb po poizvedbah v 6. in 9. razredu.
Preglednica 3.8.7.1: Poizvedbe v 6. razredu
PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV
NA NPZ

SLOVENŠČINA

17.528

ITALIJANŠČINA

MADŽARŠČINA

ANGLEŠČINA

NEMŠČINA

MATEMATIKA
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ŠTEVILO

POIZVEDBE
DELEŽ (%)

1.733

9,89

43

0

0,00

18

0

0,00

17.925

938

5,23

454

38

8,37

1.269

6,88

18.440

SPREMEMBE PO POIZVEDBAH
ŠTEVILO
DELEŽ (%)

večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk

956
758
19
0
0
0
0
0
0
636
288
14
33
5
0
1043
209
17
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55,16
43,74
1,10
0
0
0
0
0
0
67,80
30,70
1,50
86,84
13,16
0
92,19
16,47
1,34

Pri slovenščini je letos 9,89 % učencev uveljavljalo pravico do poizvedbe (za eno ali več nalog znotraj preizkusa),
toda le pri 5,6 % je bila poizvedba upravičena in se jim je število točk po poizvedbah spremenilo. Kot prikazuje
spodnja preglednica, je delež poizvedb v primerjavi s preteklimi leti rahlo narasel.
Preglednica 3.8.7.2: Delež (%) poizvedb pri slovenščini med leti, 6. razred
SLOVENŠČINA

VSE
UPRAVIČENE

NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

NPZ 2017

NPZ 2018

7,9
6,14

7,91
5,1

7,73
5,29

9,26
5,04

9,89
5,6

Največ poizvedb je bilo pri nalogah, kjer se rešitev vrednoti »po smislu«, tako v 1. (neumetnostno besedilo) kot
tudi v 2. delu (umetnostno besedilo) preizkusa. Razlog za to je verjetno nezadostno poznavanje izhodiščnih
besedil.
Slika 3.8.7.1: Število poizvedb po nalogah pri slovenščini, 6. razred
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Pri angleščini je delež poizvedb letos rahlo upadel, potem ko je pretekla leta počasi naraščal.
Preglednica 3.8.7.3.: Delež (%) poizvedb pri angleščini med leti, 6. razred
ANGLEŠČINA

VSE
UPRAVIČENE

NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

NPZ 2017

NPZ 2018

4,36
2,86

5,28
3,34

5,43
3,58

5,92
3,86

5,23
3,62

Tudi letos je bilo največ poizvedb pri nalogi pisnega sporočanja (predvsem pri kriteriju vsebina), toda več kot
polovica poizvedb pri tej nalogi ni bila upravičena. Poizvedbe na račun pisnega sporočanja so pričakovane, saj gre
za odprti tip naloge, pri katerem je vrednotenje, kljub uporabi analitične lestvice, vedno nekoliko subjektivno. Pri
postavki B.1.6, ki ima glede na tip naloge (kratki zaprti odgovori) precej poizvedb, pa predvidevamo, da so
ocenjevalci površno prebrali navodila za vrednotenje oz. niso dosledno upoštevali dodatnih navodil, kjer so bili
navedeni nepravilni odgovori.
Slika 3.8.7.2: Število poizvedb po nalogah pri angleščini, 6. razred
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Naloga

Pri nemščini je delež poizvedb nekoliko višji kot običajno. Večina poizvedb se je nanašala na vrednotenje naloge
pisnega sporočanja, kar je glede na odprti tip naloge pričakovano.
Preglednica 3.8.7.4: Delež (%) poizvedb pri nemščini med leti, 6. razred
NEMŠČINA

VSE
UPRAVIČENE
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NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

NPZ 2017

NPZ 2018

7,26
4,23

11,56
8

5,59
5,13

4,05
3,6

8,37
7,27
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Pri matematiki je bilo število poizvedb skoraj enako kot prejšnje leto. Upravičenih poizvedb, pri katerih se število
točk v preizkusu poveča, je bilo 82 %.
Preglednica 3.8.7.5: Delež (%) poizvedb pri matematiki med leti
MATEMATIKA

NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

NPZ 2017

NPZ 2018

7,82

6,63

8,58

6,87

6,88

Slika 3.8.7.3: Število poizvedb po nalogah pri matematiki, 6. razred
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Po številu poizvedb najbolj izstopa naloga 9.c.2, velika večina poizvedb pri tej nalogi je bila upravičena (81 %). Ta
naloga je strukturirana in predvidevamo, da so učitelji spregledali dodatno navodilo za vrednotenje, saj je bilo
potrebno upoštevati tudi rezultat iz prejšnje postavke. Podoben primer je naloga 4.c.2, ki tudi nekoliko izstopa po
številu poizvedb.
Preglednica 3.8.7.6: Poizvedbe v 9. razredu
PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV
NA NPZ

SLOVENŠČINA

15.830

ITALIJANŠČINA

MADŽARŠČINA

ANGLEŠČINA

NEMŠČINA

POIZVEDBE
ŠTEVILO
DELEŽ (%)

2.226

14,06

38

2

5,26

17

0

0

209

5,38

6

4,23

3.882

142

SPREMEMBE PO POIZVEDBAH
ŠTEVILO
DELEŽ (%)

večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk

1431
789
6
2
0
0
0
0
0
132
73
4
3
3
0
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64,29
35,45
0,26
100,00
0
0
0
0
0
63,16
34,93
1,91
50,00
50,00
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ŠTEVILO UČENCEV
NA NPZ

PREDMET

MATEMATIKA

16.148

POIZVEDBE
ŠTEVILO
DELEŽ (%)

1.388

8,60

KEMIJA

4.210

308

7,32

TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA

3.746

195

5,21

GLASBENA
UMETNOST

4.079

361

8,85

SPREMEMBE PO POIZVEDBAH
ŠTEVILO
DELEŽ (%)

manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk
večje število točk
enako število točk
manjše število točk

0
857
516
15
214
94
0
129
63
3
283
65
13

0
61,74
37,18
1,08
69,48
30,52
0
66,15
32,31
1,54
78,39
18,01
3,60

Pri slovenščini je delež poizvedb v primerjavi z lanskim letom rahlo upadel.
Preglednica 3.8.7.7: Delež (%) poizvedb pri slovenščini med leti, 9. razred
SLOVENŠČINA

VSE
UPRAVIČENE

NPZ 2013

NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

NPZ 2017

NPZ 2018

10,07
8,02

9,99
7,49

11,81
7,73

12,49
7,78

14,44
9,98

14,06
9,08

Po številu poizvedb kot vsako leto izstopajo polodprte naloge, pri katerih so ocenjevalci sami presojali ustreznost
odgovora (v navodilih za vrednotenje je bilo podanih nekaj primerov), pri tem pa so morali dobro poznati
izhodiščna besedila. Med drugimi vzroki za poizvedbe sta tudi neupoštevanje dodatnih navodil pri vrednotenju
nekaterih nalog in subjektivnost pri vrednotenju tvorbnih nalog.
Slika 3.8.7.4: Število poizvedb po nalogah pri slovenščini, 9. razred
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Delež poizvedb pri angleščini je rahlo upadel.
Preglednica 3.8.7.8: Delež (%) poizvedb pri angleščini med leti, 9. razred
ANGLEŠČINA

NPZ 2013

NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

NPZ 2017

NPZ 2018

VSE
UPRAVIČENE

4,4
2,96

3,3
2,43

3,6
2,34

5,15
3,52

6,27
4,07

5,38
3,5

Analiza poizvedb po nalogah kaže, da je bilo največ zahtev za ponovni pregled vrednotenja pri pisnem
sporočanju, vendar je v večini primerov točkovanje ostalo nespremenjeno.
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Število poizvedb

Slika 3.8.7.5: Število poizvedb po nalogah pri angleščini, 9. razred

Naloga

Delež poizvedb pri nemščini je narasel, vendar je bilo upravičenih manj kot lani. Le 3 učencem se je število točk
po poizvedbah zvišalo, predvsem na račun naloge pisnega sporočanja.
Preglednica 3.8.7.9: Delež (%) poizvedb pri nemščini med leti, 9. razred
NEMŠČINA

VSE
UPRAVIČENE

NPZ 2013

NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

NPZ 2017

NPZ 2018

6,2
5,79

2,6
1,28

2,82
2,26

2,17
1,09

3,13
3,13

4,23
2,11
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Pri matematiki je delež poizvedb glede na lansko leto nekoliko višji. Upravičenih poizvedb, pri katerih se število
točk v preizkusu poveča, je bilo 62 %.
Preglednica 3.8.7.10: Delež (%) poizvedb pri matematiki med leti, 9. razred
MATEMATIKA

VSE

NPZ 2013

NPZ 2014

NPZ 2015

NPZ 2016

NPZ 2017

NPZ 2018

5,7

5,95

7,35

6,42

6,04

8,60

Slika 3.8.7.6: Število poizvedb po nalogah pri matematiki, 9. razred
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Po številu poizvedb izstopajo 4 naloge. Pri nalogah 5. b in 6. c je bila polovica poizvedb upravičenih. V obeh
primerih je bila zahtevana utemeljitev odgovora. Pri nalogi 9.2 so bile poizvedbe večinoma neupravičene (72 %),
podobno pri nalogi 9.5 (67 % neupravičenih poizvedb). V obeh primerih je bilo treba pravilno uporabiti obrazec.
Verjetno so ocenjevalci spregledali, da uporabljen obrazec pomeni, do so vanj vstavljeni ustrezni podatki.
Pri kemiji je delež poizvedb višji kot prejšnja leta. Upravičenih poizvedb je bilo 70 %.
Preglednica 3.8.7.11: Delež (%) poizvedb pri kemiji med leti, 9. razred
KEM

NPZ 2007

NPZ 2010

NPZ 2012

NPZ 2015

NPZ 2018

2,53

3,36

3,20

4,23

7,32

Pri tehniki in tehnologiji je delež poizvedb višji kot prejšnja leta. Upravičenih je bilo 66 % poizvedb .
Preglednica 3.8.7.12: Delež (%) poizvedb pri tehniki in tehnologiji med leti, 9. razred
TIT

NPZ 2008

NPZ 2010

NPZ 2013

NPZ 2015

NPZ 2018

4,27

7,93

2,35

2,46

5,21

Pri glasbeni umetnosti je delež poizvedb višji kot prejšnja leta. Upravičenih je bilo 78 % poizvedb.
Preglednica 3.8.7.13: Delež (%) poizvedb pri glasbeni umetnosti med leti, 9. razred
GUM
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Slika 3.8.7.7: Število poizvedb po nalogah pri kemiji, 9. razred
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Izstopa naloga 13. b, kjer je bilo 82 % poizvedb upravičenih. Mogoče so ocenjevalci spregledali dodatno navodilo
za vrednotenje.
Slika 3.8.7.8: Število poizvedb po nalogah pri tehniki in tehnologiji, 9. razred
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Izstopajo naloge, ki so preverjale risanje v izometrični ali pravokotni projekciji in so nekoliko zahtevnejše za
ocenjevanje.
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Slika 3.8.7.9: Število poizvedb po nalogah pri glasbeni umetnosti, 9. razred
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Izstopa 24. naloga, pri kateri je bilo 76 % poizvedb upravičenih. Pri tej nalogi se je preverjalo poznavanje
slovenskih ljudskih pesmi. Do večjega števila napačnega vrednotenja je verjetno prišlo zaradi nepoznavanja
določenih pesmi.
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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 vseh ocenjevalcev pri določenem predmetu in referenčno
vrednotenje predmetne komisije 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 želimo seznaniti tudi vsakega posameznega ocenjevalca, zato pripravimo individualne
povratne informacije.
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 vrednotenje ocenjevalca ne ujemata, so obarvane s temno barvo. Ocenjevalec si lahko na
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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 predmetne komisije. V Pojasnilih
komisije navedejo razloge za vrednotenje in točkovanje posameznih nalog, pri katerih so ocenjevalci največkrat
odstopali od referenčnega vrednotenja. Pri tem je treba poudariti, da je odstopanje oziroma ujemanje z
referenčnim vrednotenjem močno povezano z naravo predmeta samega in s strukturo preizkusa znanja ter z
izborom tipov nalog v preizkusih. Pričakovano večja odstopanja so pri nalogah odprtega in polodprtega tipa.
Slika 3.9.2: Primer preglednic 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, pa je navedeno končno število točk pred poizvedbami in po njih ter razlika v številu
točk.
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Slika 3.9.3: Primer preglednice s podatki o preizkusih učitelja ocenjevalca na poizvedbah

Slika 3.9.4: Primer preglednice s podatki o točkovanju preizkusov, ki so bili na poizvedbah ovrednoteni z večjim
številom točk

Slika 3.9.5: Primer pojasnila predmetne komisije o vrednotenju posamezne naloge
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 odgovor, učenec
točke ne dobi.

Komentar:
Odstopanje ni veliko, toda 11 % ocenjevalcev je odgovor učenca pri postavki 12.1 vrednotilo kot pravilen. Ker so
oddajniki zvoka izključno predmeti, katerih nihanje ima lahko za posledico oddajanje zvoka (cviljenje gum ipd.), in
ker naloga od učenca izrecno zahteva izpis oddajnikov zvoka, so se na moderaciji učitelji poenotili, da je
kakršenkoli drugačen zapis vrednoten kot napačen. Ker je to nedvoumno zapisano tudi v Navodilih za vrednotenje,
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 NPZ v šestem in devetem
razredu. Predmetne komisije 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 poročila vsake komisije. Preglednice
prikazujejo število učencev, ki so se udeležili NPZ v rednem roku, najmanjše in največje 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 predmetnih komisij o dosežkih na
preizkusu. V analize so vključeni tudi kvalitativni opisi znanj, ki so jih predmetne komisije pripravile v juniju 2018 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 dosežka
učenca s povprečnim dosežkom na šoli in v Sloveniji. Člani predmetnih komisij in sodelavci Ric 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 pri 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, biologiji, geografiji in športu ter 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 območje.
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.)
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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 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 sledeče: če ima učenec dosežek pod prvim (to je zelenim) območjem,
lahko rečemo, da z nižjo verjetnostjo (to je manj kot 65-odstotno) izkazuje znanje, uvrščeno v prvo območje; če
ima dosežek med dvema območjema, lahko rečemo, da z visoko verjetnostjo (to je več kot 65-odstotno) izkazuje
znanje, ki je uvrščeno v spodnje območje, in z nižjo verjetnostjo (to je manj kot 65-odstotno) izkazuje znanje,
uvrščeno v zgornje območje.
Predmetne komisije 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 odstotkov 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 na preizkusih NPZ. Pri uporabi opisov vsebin znanja po območjih je treba upoštevati tudi,
da temeljijo na manjšem številu nalog iz letošnjih preizkusov in da bi že navidezno manjše spremembe v nalogi
morda vplivale na uvrstitev naloge v drugo skupino. Opisi so tako pripravljeni kot splošno vodilo pri ugotavljanju
vsebine znanja učencev.

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. Nacionalno preverjanje znanja je namenjeno ugotavljanju znanja in informacijam, 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 in vnosa podatkov v končno bazo na Ricu. Pri
interpretaciji statistik in rezultatov statističnih analiz moramo 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, čeprav povsod
govorimo o (na prvi pogled 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
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omejitve pri interpretacijah. Za vse predstavitve v poročilih predmetnih komisij velja, da so pri izračunih statistik in
pripravi slikovnih predstavitev zaradi jasnosti interpretacije rezultatov v izračune vključeni le dosežki učencev, ki
obiskujejo redni program osnovne šole in ki so NPZ opravljali v rednem roku. Analiza dosežkov učencev v
prilagojenem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom je predstavljena v samostojnem
razdelku.
Primerjava dosežkov med spoloma
Slika 4.1.2.1: Primer primerjave dosežkov med spoloma

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 od 0–60
preračunajo v odstotne točke v obsegu od 0–100).
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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 izkazani 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

Gorenjska regija
Goriška regija
Jugovzhodna Slovenija
Koroška regija
Notranjsko-kraška regija
Obalno-kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Podravska regija
Pomurska regija
Savinjska regija
Spodnjeposavska regija
Zasavska regija

Povprečje

Standardni
odklon

Število učencev
v analizi

Število šol
v analizi

62,93
62,93
62,91
60,50
60,53
59,26
64,66
59,10
58,08
60,65
61,65
61,03

17,74
17,09
18,51
17,22
17,28
18,24
17,65
18,47
19,07
18,13
17,06
16,81

1.879
1.143
1.523
763
470
739
4.682
2.713
1.129
2.527
666
419

34
28
36
17
16
21
97
78
38
58
22
7
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4.2 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja v
šolskem letu 2017/2018
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, 9. razred
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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 4. maja 2018. Osnovne statistične podatke prikazuje spodnja
preglednica:
Preglednica 4.2.1.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk v preizkusu
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število točk v odstotkih
Standardni odklon
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

17.528
34
50
23,12
46,24
19,00
0,46
0,87

Skupni dosežek na preizkusu je bil letos s 46,24 odstotne točke za 5 odstotnih točk nižji kot v letu 2017 (in kar za 8
v primerjavi z letom 2016), in to kljub temu, da so bile v preizkusu 4 postavke manj. Morebitne razloge navajamo v
nadaljevanju. A 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, kažejo pa iz leta v leto enake trende (velja tudi za
9. razred).
Preizkus ima visoko stopnjo zanesljivosti, kot to velja za vsa zadnja leta. To pomeni, da so preizkusi razmeroma
stabilni in konsistentno merijo zmožnosti učenk in učencev.
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.1.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini, 6. razred

Slika za razliko od prejšnjih let kaže pravilno Gaussovo krivuljo tako pri učencih kot pri učenkah; pri slednjih je v
desno pomaknjena nekoliko manj kot zadnja leta z bolj »razpršenim« in nekoliko nižje umeščenim vrhom: med 45
in 65 odstotnimi točkami. Pri učencih je ta glede na nižji povprečni rezultat prav tako nižji: med 32 in 50
odstotnimi točkami. Primerjava med fanti in dekleti tudi letos kaže nekoliko večjo uspešnost deklet v primerjavi s
fanti. Tudi letos je najvišjih dosežkov pri učencih nekoliko manj kakor pri učenkah, za najnižje dosežke pa velja
ravno nasprotno.
Preglednica 4.2.1.1.2: Porazdelitev dosežkov pri slovenščini po regijah, 6. razred
REGIJA

Obalno-kraška regija
Goriška regija
Primorsko-notranjska regija
Gorenjska regija
Osrednjeslovenska regija
Jugovzhodna Slovenija
Posavska regija
Zasavska regija
Savinjska regija
Koroška regija
Podravska regija
Pomurska regija
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Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

44,68
44,67
46,64
46,95
48,45
45,45
44,73
44,94
45,59
44,50
45,48
43,22

18,50
18,79
18,12
18,99
19,18
19,98
19,28
17,82
18,91
19,05
18,57
18,15

791
923
456
1.923
4.852
1.295
663
434
2.234
586
2.494
877

23
29
17
35
103
36
24
13
57
21
87
39
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Preglednica kaže nekoliko manjše razlike v dosežku med regijami v primerjavi z lanskimi (dobrih 5 odstotnih točk,
lani nekaj manj kot 8). Gre za zelo majhne razlike, kljub temu pa je tokrat nekoliko nad povprečjem edinole
osrednjeslovenska regija, v povprečju sta gorenjska in primorsko-notranjska, vse druge regije pa so nekoliko pod
povprečjem (letos se najnižje uvršča pomurska, ki se je tudi prejšnja leta uvrščala na rep lestvice).

Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu
Slika 4.2.1.1.2: Porazdelitev točk pri slovenščini, 6. razred

Preizkus iz slovenščine na NPZ je bil dvodelen, v razmerju, določenem v učnem načrtu (UN): 60 % nalog v
preizkusu je preverjalo standarde znanja iz jezika, 40 % pa iz književnosti. Dosežki na NPZ nakazujejo trende glede
znanja in zmožnosti učenk in učencev pri slovenščini ob zaključku drugega triletja.
Izhodiščna besedila in naloge v preizkusu
V I. (jezikovnem) delu preizkusa so učenke in učenci prebrali izhodiščno besedilo (IB) Po železni cesti iz rubrike
Vesela šola (PIL, l. 68, oktober 2015, št. 2, str. 42–44). IB je bilo prirejeno za potrebe NPZ, sestavlja ga sedem kratkih
(razmeroma samostojnih) besedil, ki so oštevilčena, tri so tudi naslovljena. 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, jezikovno, slogovno in metajezikovno
zmožnost ter zmožnost tvorjenja enogovornega neumetnostnega besedila.
V II. (književnem) delu preizkusa so učenke in učenci prebrali odlomek mladinskega romana Kot v filmu Vinka
Möderndorferja (MK 2013, str. 68–69). Naloge ob IB so preverjale recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost samostojnega
tihega branja neznanega književnega besedila in samostojnega pisanja o oz. ob njem (UN, standardi znanja, str.
84). V nalogah so morali učenke in učenci svoje ugotovitve o IB pojasnjevati, utemeljevati in vrednotiti ter ob njem
samostojno napisati kratko besedilo; ena naloga je preverjala literarnovedno znanje.
IB v obeh delih sta glede na tematiko relevantni in zanimivi za šestošolce in šestošolke.
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V nadaljevanju so naloge v preizkusu razvrščene glede na t. i. barvna območja: od zelenega (naloge je uspešno
rešila večina učenk in učencev) do modrega (naloge je uspešno rešila le zgornja desetina učenk in učencev) in
območja nad modrim (naloge v 65 % primerov ne rešijo niti najboljši). Bolj konkretno: zeleno območje označuje
tiste učenke in 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 oz. tisti, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov (rdeče) in zgornjih 10 %
(modro). Posamezna območja kažejo, katere standarde znanja po UN učenke in učenci na splošno dosegajo in
katerih ne in bi jim bilo zato pri pouku slovenščine treba posvetiti več pozornosti, tako v prvih dveh kot v zadnjem
triletju; ob razmisleku o standardih znanja je treba upoštevati tudi taksonomsko raven posamezne naloge.

ZELENO OBMOČJE

Vse štiri naloge, ki so v zelenem območju, so iz l. dela preizkusa, in sicer:
− 8. naloga je preverjala poimenovalno zmožnost učenk in učencev, ki so morali v nalogi izbirnega tipa poiskati
ustrezno razlago za sopomensko poimenovanje železnice z besedno zvezo železna cesta;
− 10. naloga je preverjala jezikovno zmožnost, učenke in učenci so morali v nalogi dopolnjevanja zapisati
ustrezni obliki pridevnika hiter (v primerniku in presežniku);
− 15. naloga je preverjala skladenjsko zmožnost učenk in učencev, ki so morali povedi dopolniti z oblikovno
pravilnimi samostalniki (šlo je za imena krajev Celje, Postojna, Trst);
− 18. naloga je v postavki A preverjala zmožnost tvorjenja enogovornega neumetnostnega besedila; učenke in
učenci so morali s pomočjo miselnega vzorca opisati vlak InterCity Slovenija (ICS).
Naloge zelenega območja, ki jih uspešno reši večina učenk in učencev, so preverjale zmožnosti na prvi in drugi
taksonomski stopnji (znanje, razumevanje, uporaba), ena (18. A) pa tudi zmožnost na tretji taksonomski stopnji
(analiza, sinteza); po UN pa gre za minimalne standarde.

RUMENO OBMOČJE

V I. delu preizkusa so v rumenem območju štiri naloge.
− V 3., 5. in 6. nalogi so morali učenke in učenci poiskati bistvene podatke v IB; v 3. so morali poiskati in navesti
tri posledice razvoja železnice, v 5. so morali navesti prednost spalnikov (v obeh nalogah polodprtega tipa je
bilo odgovore mogoče izpisati iz IB), v 6. nalogi pa so podatke kronološko razvrščali;
− 11. naloga je preverjala poimenovalno zmožnost; učenke in učenci so morali tvoriti pridevniške izpeljanke.
V II. delu preizkusa so v rumenem območju dve nalogi v celoti in ena delno:
− 1. a-naloga je preverjala literarnovedno znanje; učenke in učenci so morali prepoznati IB kot realistično pripoved;
− 2. in 4. naloga sta preverjali razumevanje IB; v 2. so morali učenke in učenci v nalogi izbirnega tipa izbrati
prevladujočo temo IB, v 4. pa so morali napisati kraj in čas dogajanja.
Naloge rumenega območja preverjajo zmožnosti na prvih dveh taksonomskih ravneh (znanje, razumevanje in
uporaba) in pokrivajo minimalne standarde UN.
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RDEČE OBMOČJE

V I. delu preizkusa so v rdečem območju tri naloge, in sicer dve v celoti in ena delno.
− V 2. nalogi so morali učenke in učenci ob navedenih ključnih besedah/naslovih posameznih odstavkov
razumeti in določiti temo posameznega odstavka IB;
− 17. a in b-naloga sta preverjali metajezikovno oz. jezikovno zmožnost; učenke in učenci so morali v dani
povedi prepoznati osebni zaimek (17. a) ter v povedi prepoznati in napisati njegovo nanašalnico (17. b);
− v 18. nalogi se je postavka B nanašala na jezikovno pravilnost (slovnično in pravopisno pravilnost ter slogovno
ustreznost).
V II. delu sta v rdečem območju dve nalogi.
− 5. naloga je preverjala razumevanje bistvenih podatkov v IB; učenke in učenci so morali odgovor na vprašanje
o pričakovanjih učiteljice samostojno ubesediti s podatkom iz besedila; jezikovna pravilnost odgovora se tu ni
vrednotila;
9.
naloga je preverjala zmožnost doživljanja in razumevanja književnih oseb, učenke in učenci so morali v
−
nalogi izbirnega tipa prepoznati oz. razlikovati mnenje dveh književnih oseb (mame in pripovedovalca).
Naloge rdečega območja so preverjale zmožnosti na prvih dveh taksonomskih ravneh in pokrivajo minimalne
standarde UN.

MODRO OBMOČJE

V I. delu preizkusa v modro območje spada pet nalog.
− 1. naloga je preverjala zmožnost kritičnega sprejemanja neumetnostnega besedila, učenke in učenci so v
nalogi dopolnjevanja določali okoliščine nastanka IB (naslov, ime revije, kjer je bilo objavljeno, čas objave);
− 4. naloga je preverjala zmožnost razumevanja poglavitnih podatkov; odgovor na vprašanje, ali je vlak izum
sodobnega časa, so morali učenke in učenci utemeljiti v obliki povedi; v nalogi se je torej preverjala tudi
jezikovna pravilnost;
− 9. naloga je preverjala skladenjsko in poimenovalno zmožnost; učenke in učenci so morali s svojimi besedami
pojasniti pomen povedi, v kateri je bil glagol upokojiti rabljen v prenesenem pomenu, in ob tem določiti tudi
nanašalnico;
− 12. naloga je preverjala pravopisno zmožnost, in sicer zapis krajšav (leto, kilometer);
− 13. in 16. naloga sta preverjali skladenjsko zmožnost; v 13. so morali učenke in učenci trdilno poved
spremeniti v nikalno, v 16. pa so morali o dogodku na sliki poročati s premim govorom.
V II. delu preizkusa v modro območje spadajo štiri naloge v celoti in ena delno, in sicer:
− 6. naloga je preverjala zmožnost razumevanja književnega besedila na podlagi govora književnih oseb;
učenke in učenci so morali svoje odgovore utemeljiti in jih napisati v obliki krajšega besedila, preverjala se je
torej tudi jezikovna pravilnost;
− 7. naloga je preverjala razumevanje motivov za ravnanje ene od književnih oseb; učenke in učenci so morali
odgovore utemeljiti z dvema primeroma iz besedila;
− 8. naloga je preverjala razumevanje ravnanja književnih oseb; vprašanje polodprtega tipa je zahtevalo
razmislek o odnosih med sošolkami in samostojen zapis odgovora (jezikovna pravilnost se ni vrednotila);
− 11. A-naloga je preverjala recepcijsko zmožnost s tvorjenjem krajšega, zaokroženega besedila; učenke in
učenci so morali zapisati svoje razumevanje motivov za ravnanje književnih oseb;
− 12. naloga je preverjala literarnovedno znanje; učenke in učenci so morali navesti enega slovenskega pisatelja
ali pisateljico in naslov njegovega oziroma njenega dela.
Večina nalog modrega območja je preverjala zmožnosti na drugi in tretji taksonomski stopnji, le 12. na prvi. Vse
navedene naloge so preverjale minimalne standarde znanja.
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NAD MODRIM OBMOČJEM

V I. delu preizkusa sta v območju nad modrim dve nalogi:
− 7. naloga je preverjala skladenjsko zmožnost, hkrati pa tudi razumevanje; učenke in učenci so morali namreč
postaviti vprašanja tako, da so glede na informacije v odlomku ustrezala že danim odgovorom;
− 14. naloga je preverjala metajezikovno zmožnost; učenke in učenci so morali iz povedi izpisati glagola.
V II. delu preizkusa so v območju nad modrim štiri naloge, in sicer dve v celoti in dve delno.
−
−
−

−

1. b-naloga je preverjala razumevanje IB, učenke in učenci so morali ugotovitev, da gre za realistično
pripoved, utemeljiti s podatkom iz besedila;
v 3. nalogi so morali učenke in učenci določiti in napisati pripovedovalca IB;
v 10. nalogi, ki je preverjala zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe, so morali
učenke in učenci v IB poiskati tri podatke, s katerimi so utemeljili pripovedovalčevo vrednostno sodbo o
učiteljici;
v 11., tvorbni nalogi se postavka B nanaša na jezikovno pravilnost.

Naloge v območju nad modrim so preverjale zmožnosti na prvih dveh taksonomskih ravneh.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Iz zgornjih opisov dosežkov po območjih lahko sklenemo tole: tako v jezikovnem kot v književnem delu polovica
točkovanih enot pripada rdečemu in modremu območju, kar pomeni, da so jih uspešno reševali le učenci z višjimi
dosežki. Območju nad modrim, kamor spadajo naloge, ki jih ne rešijo niti najboljši učenci, je letos – nekoliko
presenetljivo – pripadla dobra petina točkovanih enot (dve v jezikovnem in štiri v književnem delu). Opisi
dosežkov kažejo, da številni učenke in učenci po prvih šestih letih šolanja ne dosegajo nekaterih minimalnih
standardov znanja, težave so se pokazale na primer že pri razbiranju najosnovnejših podatkov, kot so npr.
določitev okoliščin nastanka IB, njegove teme in pri razumevanju nekaterih bistvenih podatkov v IB (v I. delu
nalogi 1 in 2, v II. delu pa npr. naloge 3, 5, 7). Še več težav imajo učenke in učenci z utemeljevanjem svojih
odgovorov s konkretnimi podatki iz IB (4. naloga v I. delu ter 1. b-, 8., 10. in 11.-naloga v II. delu). Letos sicer ni bilo
večjih težav s samostojnim tvorjenjem zaokroženega besedila ob neumetnostnem besedilu (naloga je pripadla
zelenemu območju), tvorjenje besedil ob umetnostnem besedilu pa je za učenke in učence težavno opravilo
(naloga je pripadla modremu območju). Velik primanjkljaj se kaže tudi pri jezikovni pravilnosti – še posebej to velja
za tvorbno nalogo v književnem delu preizkusa, jezikovna pravilnost je tu namreč pripadla območju nad modrim.
Predlagamo, da učitelji učenke in učence bolj usmerjajo v poglobljeno in ne le površinsko branje, da torej ne
sprašujejo zgolj po podatkih, ki jih je mogoče iz besedila enostavno izpisati, ampak da spodbujajo analitično
razmišljanje in sintetizirane odgovore. V letošnjem preizkusu se je za zelo pomanjkljivo pokazalo tudi znanje.
Pokazalo se je namreč, da učenke in učenci niso dovolj »opremljeni« niti s podatki, ki se jih je mogoče naučiti: npr.
12. naloga v I. delu, ki je zahtevala zapis okrajšav za leto in kilometer – tu lahko govorimo o medpredmetnem
povezovanju –, in 12. naloga v II. delu, ki je zahtevala navedbo enega slovenskega avtorja ali avtorice in naslov
njegovega oziroma njenega dela; nalogo so pravilno rešili le najuspešnejši učenke in učenci, kar je še posebej skrb
zbujajoče glede na dejstvo, da je spoznavanje slovenskih avtorjev pomemben del pouka, večina šestošolcev pa
sodeluje tudi pri bralni znački. Jezikovno zmožnost pa kaže pridobivati in poglabljati tudi z iskanjem in
popravljanjem tipičnih napak, ki jih pri tvorbi besedil običajno delajo sami učenke in učenci (torej z lektoriranjem
in s t. i. samokorekcijo).
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.1.1.3: Specifikacijska tabela, slovenščina, 6. razred
I. DEL (JEZIK: besedilo Po železni cesti, prirejeno po: PIL, letnik 68, oktober 2015, št. 2, str. 42–44 (Vesela šola))
Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI KRITIČNEGA SPREJEMANJA ENOGOVORNIH
NEUMETNOSTNIH BESEDIL
Učenec ima skladno s cilji 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).
1.

1

2.

2

3.
4.
5.
6.

2
2
1
2

8.

1

11.

2

7.

2

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

9.

1

– razloži pomen dane povedi iz prebranega besedila (4., 5., 6. r.) (UN,
standardi znanja, str. 81).

VSEBINE

Območje

IT

ID

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

– določi okoliščine nastanka besedila (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80). znanje
razumevanje
razumevanje
– določi temo besedila, podteme/ključne besede in poglavitne podatke
sinteza
(4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80).
razumevanje
– določi poglavitne podatke (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80).
razumevanje
– določi poglavitne podatke (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80).
razumevanje
– določi poglavitne podatke (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80).
razumevanje
– določi poglavitne podatke (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80).
RAZVIJANJE JEZIKOVNE IN SLOGOVNE ZMOŽNOSTI TER ZMOŽNOSTI
NEBESEDNEGA SPORAZUMEVANJA (ZA IZBOLJŠANJE SPORAZUMEVALNE
ZMOŽNOSTI)
Učenec ima skladno s cilji učnega načrta razvito jezikovno in slogovno
zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja.
Poimenovalno zmožnost pokaže tako, da:

modro

0,46

0,33

rdeče

0,58

0,38

rumeno
modro
rumeno
rumeno

0,66
0,41
0,71
0,59

0,49
0,42
0,35
0,43

razumevanje

zeleno

0,74

0,22

– razloži besedne zveze iz prebranega besedila (4., 5., 6. r.) (UN, standardi
znanja, str. 81).
– tvori pridevniške izpeljanke za izvor in namembnost (5. in 6. r.).

znanje
razumevanje
uporaba

Jezikoslovni izrazi:
− pridevnik (UN, 5. r., str. 32)

rumeno

0,66

0,45

znanje
razumevanje
uporaba
razumevanje
uporaba

Jezikoslovni izrazi:
− vprašalna poved (UN, 4. r., str. 32)

nad modrim

0,35

0,30

Jezikoslovni izrazi:
− poved (UN, 1. VIO, str. 13)

modro

0,50

0,33

Skladenjsko zmožnost pokaže tako, da:
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ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

1

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

znanje
uporaba

13.

1

– spreminja trdilne povedi v nikalne (6. r.) (UN, standardi znanja, str. 81).

znanje
uporaba

Jezikoslovni izrazi:
− pridevnik
− stopnjevanje
Jezikoslovni izrazi:
− poved (UN, 1. VIO, str. 13)
− nikalna poved (UN, 4. r., str. 32)

15.

1

znanje
uporaba

16.

2

– dopolni nepopolne povedi s pomensko in oblikovno pravilnimi
besedami
(5, 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 81).
– poroča o prvotnem govornem dogodku s premim govorom
(6. r.) (UN, standardi znanja, str. 81).

17. b

1

12.

1

Naloga

Točke

10.

IT

ID

zeleno

0,88

0,34

modro

0,32

0,40

zeleno

0,81

0,30

znanje
razumevanje
uporaba
– v zvezah povedi odpravi ponovitve (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 82). razumevanje
uporaba
Pravopisno zmožnost pokaže tako, da

Jezikoslovni izrazi:
− premi govor, spremni stavek (UN, 6. r.,
str. 32)
Jezikoslovni izrazi:
− osebni zaimek (UN, 6. r., str. 32)

modro

0,32

0,51

rdeče

0,52

0,46

– pravilno piše krajšave (6. r.) (UN, standardi znanja, str. 82).

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

modro

0,34

0,32

znanje
– besede razvrsti v besedne vrste skladno z opredelitvijo v učnem načrtu
(5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84).
znanje
– besede razvrsti v besedne vrste skladno z opredelitvijo v učnem načrtu
(5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84).
RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI TVORJENJA ENOGOVORNIH NEUMETNOSTNIH BESEDIL
Učenec ima skladno s cilji učnega načrta razvito zmožnost tvorjenja
enogovornih neumetnostnih besedil. Pokaže jo tako, da:

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

nad modrim

0,16

0,25

rdeče

0,58

0,41

znanje
– tvori (piše) besedilne vrste, predpisane s tem učnim načrtom; pri tem
tvori smiselna, razumljiva, ustrezna, učinkovita in pravilna besedila (4., 5., 6. r.) razumevanje
uporaba
(UN, standardi znanja, str. 80).
analiza
sinteza

Vrste besedil za tvorjenje:
− opis predmeta

zeleno
rdeče

0,75
0,53

0,43
0,52

znanje

RAZVIJANJE METAJEZIKOVNE ZMOŽNOSTI
Učenec ima skladno s cilji učnega načrta razvito metajezikovno zmožnost.
Pokaže jo tako, da:
14.

1

17. a

1

18.

A3
B2

SKUPAJ

30
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II. DEL (KNJIŽEVNOST/PROZA: Vinko Möderndorfer, Kot v filmu, Mladinska knjiga 2013, str. 68–69.)
Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

znanje
razumevanje

Fantastična pripoved, realistična zgodba
(UN, str. 43)

IT

ID

rumeno
nad modrim

0,69
0,28

0,22
0,30

razumevanje

rumeno

0,62

0,38

znanje
razumevanje

nad modrim

0,25

0,32

razumevanje

rumeno

0,68

0,45

razumevanje

rdeče

0,44

0,55

razumevanje

modro

0,27

0,54

razumevanje

modro

0,37

0,37

razumevanje

modro

0,29

0,33

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI Z BRANJEM UMETNOSTNIH BESEDIL IN
PISANJEM O NJIH
1. a
1. b

1
1

2.

1

3.

1

4.

1

5.

1

6.

3

7.

1

8.

1

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 učnem načrtu (4., 5., 6.
razred) (UN, standardi znanja, str. 87).
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
učnem načrtu ponazori, utemelji in vrednoti.
Razvito zmožnost pokaže tako, da:
– odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu (4.,
5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84);
– odgovori, o čem govori književno besedilo (4., 5., 6. r.) (UN, standardi
znanja, str. 85).
Razvito zmožnost pokaže tako, da:
– avtorja književnega besedila loči od pripovedovalca, kar pokaže tako,
da: pove, kdo ga pripoveduje (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 85).
Razvito zmožnost pokaže tako, da:
– odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu
(4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84);
– odgovori, kje in kdaj se je kaj dogajalo (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja,
str. 85).
Razvito zmožnost pokaže tako, da:
– odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu
(4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84).
Zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe pokaže
tako, da:
– upovedi čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb (UN, standardi
znanja, str. 85).
Svojo zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne
osebe pokaže tako, da:
– poišče nekaj motivov za ravnanje književne osebe (4., 5., 6. r.) (UN,
standardi znanja, str. 85).
Razvito zmožnost pokaže tako, da:
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Naloga

Točke

9.

1

10.

2

12.

1

11.

A3
B2

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

analiza
– upovedi čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb (4., 5., 6. r.) (UN,
standardi znanja, str. 85).
Razvito zmožnost pokaže tako, da:
razumevanje
– odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu (4.,
5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84).
razumevanje
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).

IT

ID

rdeče

0,51

0,42

nad modrim

0,23

0,36

znanje

modro

0,35

0,38

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
učnem načrtu ponazori, utemelji.

znanje
razumevanje
uporaba
analiza
sinteza

modro

0,22

0,52

nad modrim

0,13

0,49

SKUPAJ 20
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Območje

Učenec 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 razred) (UN, standardi
znanja, str. 87).
RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI S TVORJENJEM OB UMETNOSTNIH
BESEDILIH (PISANJE)

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).
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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). Za vsako
posamezno nalogo je razvidno, kaj preverja, na katero taksonomsko stopnjo spada in kako uspešno so jo učenke
in učenci reševali. 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 preverjajo zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih
besedil in selektivnega branja, jezikovno, slogovno, metajezikovno zmožnost, zmožnost nebesednega
sporazumevanja in zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih 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 izhodiščno besedilo kot celoto, del pa na posamezne sestavine oz. jezikovna
sredstva in njihovo vlogo v posameznem delu besedila.
Izhodiščno besedilo je v letošnjem preizkusu za 6. razred govorilo o razvoju železnice (gl. specifikacijsko tabelo
zgoraj) in je bilo v izvirniku namenjeno mladim bralcem.
Zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil je v preizkusu preverjalo 6 nalog (od
1. do 6.). Vse so preverjale nižje taksonomske ravni (razumevanje). Pričakovali bi, da učenke in učenci s temi
nalogami ne bodo imeli težav, a glede na indekse težavnosti (IT med 0,41 in 0,71) zanje naloge očitno niso bile
zelo lahke. Učenke in učenci so imeli težave pri samostojnem tvorjenju odgovorov (1., 3. in 4. naloga) – to je
težava, na katero se opozarja že leta –, a tudi pri dveh nalogah zaprtega tipa (2. in 6. naloga). Skrb zbuja, da številni
učenke in učenci iz besedila niso znali razbrati podatkov o okoliščinah nastanka besedila (1. naloga, IT = 0,46),
težave pa so imeli tudi, ko je bilo treba povezati nekatere besedne zveze s posameznimi deli besedila – te namreč
v nalogi niso bile dobesedno ponovljene, ampak parafrazirane (2. naloga, IT = 0,58); npr. današnji je bilo treba
povezati z danes, zlata doba vlakov z »železniško mrzlico«, ideja je častitljivo stara z dejstvom, da so nekakšen vlak
poznali že v 2. tisočletju pred našim štetjem itd.
Vse omenjene naloge so zelo dobro ločile med uspešnimi in manj uspešnimi (indeks diskriminativnosti oz. ID je
med 0,33 in 0,49).
Jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja in metajezikovno zmožnost so
preverjale vse druge naloge, razen naloge 18. A (vsebina tvorbne naloge – gl. spodaj). Vse so preverjale zmožnosti
na prvih dveh taksonomskih ravneh (znanje, razumevanje in uporaba). Za učenke in učence so bile manj zahtevne
8., 10., 11. in 15. naloga (IT med 0,66 in 0,88), težave pa so imeli s postavljanjem smiselnih vprašanj, povezanih z
besedilom (7. naloga, IT = 0,35), z zapisom krajšav za leto in kilometre (12. naloga, IT = 0,34) in z zanikanjem povedi
(13. naloga, IT = 0,32). V jezikovnem delu preizkusa je bila za učenke in učence najtežja 14. naloga (IT = 0,16), ki je
zahtevala izpis glagolov. To ne preseneča, saj vsa leta ugotavljamo, da imajo učenke in učenci težave z
razumevanjem slovničnih pojmov (in metajezikovnim znanjem) in prepoznavanjem besednih vrst; težave so bile
tudi s premim govorom, tj. z »uporabno« nalogo, pri kateri se je poleg pretvorbe dobesednega v odvisni govor
preverjala tudi pravopisna zmožnost (16. naloga, IT = 0,32). Treba je omeniti, da je to nalogo opustilo kar
dobrih 14 % učenk in učencev.
Naloge so dobro ločile med uspešnimi in manj uspešnimi (ID je med 0,22 in 0,51).
Zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil je preverjala ena naloga z 2 točkovanima enotama
(18. naloga); naloga je bila zelo praktično naravnana, preverjala je tako razumevanje nebesednih sporočil (vozni
red) kot zmožnost zapisovanja zaokroženega besedila na podlagi posameznih dejstev o vlaku (ta so bila zapisana
v obliki miselnega vzorca). Naloga v A-delu z IT 0,75 za učenke in učence ni bila zahtevna, domnevamo, da so
takih nalog vajeni tudi sicer; izrazitih težav niso imeli niti z jezikovno pravilnostjo (B-del, IT = 0,53) – za razliko od
tvorbne naloge v književnem delu (gl. v nadaljevanju).
Občutljivost naloge je visoka (ID = 0,43 za A-del in 0,52 za B-del).
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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 bilo prozno, in sicer odlomek iz mladinskega romana Vinka Möderndorferja s šolsko
tematiko (gl. specifikacijsko tabelo zgoraj).
Recepcijsko zmožnost z branjem umetnostnih besedil je v preizkusu za 6. razred 2018 preverjalo 10 od 12 nalog,
1 naloga je preverjala literarnovedno znanje. Večina nalog je zahtevala samostojen zapis odgovora, le pri 2 so
učenke in učenci odgovore izbirali med ponujenimi. Večina nalog spada na nižje taksonomske ravni (znanje in
razumevanje), le 1 (6. naloga) delno vključuje tudi analizo in sintezo. V tem delu preizkusa so bile za učence
najlažje 1. a-, 2. in 4. naloga (z IT med 0,62 in 0,69), vse druge naloge so imele IT nižji od 0,51. V tem delu preizkusa
so učenke in učenci naloge precej opuščali, in sicer predvsem tiste, ki so zahtevale daljši zapis (6. naloga) oz.
utemeljitev/ponazoritev s konkretnimi podatki iz besedila (1. b-, 5. in 10. naloga).
Učenke in učenci so sicer ločili med realistično in fantastično pripovedjo (1. a-naloga), niso pa znali »realističnosti«
utemeljiti s konkretnim podatkom iz besedila (1. b-naloga, IT = 0,28; nalogo je opustila dobra petina učenk in
učencev). Prav tako niso ločili avtorja od pripovedovalca (3. naloga, IT = 0,25), pa tudi navajanje konkretnih
primerov iz besedila je bilo zanje težko (7. naloga, IT = 0,37, 10. naloga, IT = 0,23). 10. nalogo je opustilo 18 %
učenk in učencev, čeprav je bilo treba v besedilu le poiskati in navesti tri podatke, ki bi potrdili učiteljičino
prijaznost. To lahko pomeni tudi, da se v besedilu učenke in učenci ne znajo dobro orientirati. Iz besedila niso
razbrali odnosov med osebami (8. naloga, IT = 0,29, nalogo je opustilo 15 % učenk in učencev), sploh pa je zanje
težko samostojno napisati zaokroženo besedilo, četudi zelo kratko (6. naloga, IT = 0,27, nalogo je opustilo 16 %
učenk in učencev).
Zadnja, 12. naloga v preizkusu je preverjala literarnovedno znanje. Naloga ima IT = 0,35, za učenke in učence je
bila torej težka (poleg tega jo je opustila četrtina vseh). Očitno je, da učenke in učenci ne poznajo slovenskih
pisateljev in pisateljic oz. ne ločijo pisateljev/pisateljic in pesnikov/pesnic; ob dejstvu, da večina šestošolk in
šestošolcev sodeluje pri bralni znački, to vsekakor zbuja skrb.
Naloge sicer dobro ločijo med uspešnimi in manj uspešnimi učenkami in učenci (ID je med 0,22 in 0,54).
Recepcijsko zmožnost s tvorjenjem ob umetnostnih besedilih je preverjala 11. naloga z 2 točkovanima
enotama. Učenke in učenci so morali v besedilu prepoznati in poimenovati dva učenca, ki imata do šole različen
odnos, in to pojasniti s konkretnim primerom. IT naloge v A-delu (vsebina) je bil 0,22, v B-delu (jezikovna
pravilnost) pa le 0,13 in je bil tako najnižji na celotnem preizkusu. Izjemno nizek dosežek – velja tudi za pretekla
leta – pomeni, da je za šestošolce pisanje besedila o oz. ob književnem besedilu zelo zahtevno opravilo. Naloga se
umešča med zadnje v preizkusu; te naloge so učenke in učenci opuščali bolj kot v preteklih letih. 11. nalogo je
tako opustila četrtina učenk in učencev. Naloga sicer odlično loči učenke in učence z nižjim in višjim dosežkom (ID
= 0,52 za vsebino in 0,49 za jezikovno pravilnost), je pa dejansko bolj primerna za tudi sicer boljše oz. uspešnejše
učence. Ne glede na zapisano pa lahko potrdimo ugotovitve preteklih let, da imajo namreč učenci težave tvoriti
jezikovno pravilna zaokrožena besedila ne glede na vrsto.
Ta del preizkusa se je tudi letos pokazal kot nekoliko težji v primerjavi z jezikovnim delom. Zaradi opuščanja
zadnjih nalog v njem bi morda kazalo premisliti o obrnjeni razporeditvi oz. o premestitvi književnega dela
preizkusa na začetek. Tako bi lahko videli, ali učenkam in učencem dejansko zmanjka časa ali pa gre nizke dosežke
pripisati zmožnostim, povezanim z recepcijo literarnih besedil (in produkcijo ob njih).
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PRILOGA
I. DEL

Po železni cesti
1

VESELA ŠOLA

2

Od kočije do vlaka

Stavim, da imaš vlak za novodobno
pogruntavščino! Pa ni čisto tako. Neke vrste
preprosto železnico so sestavili že Asirci,
Babilonci in Perzijci v 2. in 1. tisočletju pred
našim štetjem. V kamnite poti so vrezali reže
in nanje položili vozove, ki so jih vlekle živali
ali sužnji. Podoben prevoz po »tirnicah« so
poznali stari Grki. Kasneje so antični
Rimljani v rudnikih postavili lesene proge, po
katerih so potiskali vozičke z nakopano rudo.
Šele v začetku 18. stoletja so lesene tirnice
postavili tudi zunaj rudnikov in jih nekaj
desetletij pozneje nadomestili z železnimi.

V Evropi so se javne kočije
za prevoz ljudi pojavile v
17. stoletju, vlekli so jih
konji. Podvrsta teh kočij so
bile poštne kočije. Z njimi so
prevažali pošto pa tudi
potnike. A teh je bilo malo,
saj je bilo potovanje s poštno
kočijo zelo drago. Kočije obeh
vrst so se konec 19. stoletja
umaknile sodobnejšemu,
hitrejšemu, cenejšemu in
varnejšemu vlaku.

3

4

Prvo parno lokomotivo so
izdelali v Veliki Britaniji. Izumil jo
je Anglež Richard Trevithick leta
1804. Lokomotiva je pet
vagonov z desetimi tonami
železove rude in 70 potniki
vlekla s hitrostjo osem
kilometrov na uro. Toda bila je
tako težka, da so se litoželezne
tirnice polomile. Naprava je kljub
temu nakazala prihodnost
lokomotiv z vagoni, in ko so
izdelali tire iz kovanega železa,
so se odprla vrata v zlato dobo
železnice.

Vlak je najprej obnorel Veliko Britanijo in
obdobje med letoma 1830 in 1850 velja za
čas »železniške mrzlice«.
Železnica pa ni pripomogla le k hitrejšemu
prevozu večjih količin tovora. Območja, kjer
je potekala, so bila hitreje poseljena, ljudje
so se selili iz mestnih središč in nastala so
predmestja. Razvijati pa se je začel tudi
turizem, saj se je bilo mogoče v počitniško
mesto odpeljati z vlakom. Velike razdalje so
ljudje lažje premagovali s spalniki. Vagone,
ki so imeli zložljive zgornje postelje, so
dodajali vlakom, ki so vozili ponoči. Izumili
so jih leta 1865 v Ameriki.
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5

Slovenska železna cesta

Vlak je po naših tleh prvič zapeljal leta
1846, ko so odprli železniško progo od
Celja do Gradca. Proga je bila del
avstrijske Južne državne železnice.
Pri gradnji so na velike težave naleteli
v soteski reke Save in na Ljubljanskem
barju, kjer so se mehka tla pogrezala.
Tire so nato čez Postojno, Divačo in
Sežano potegnili vse do tržaškega
pristanišča, ki so ga dosegli leta 1857.
Tako je Avstrija z železnico povezala
svoj jug, prestolnico Dunaj in sever.

7

6
Parna lokomotiva je na zahodu
zdržala od začetka 19. stoletja
do petdesetih let preteklega
stoletja. Sčasoma pa je
napredek upokojil tudi njo.
Nadomestila jo je dizelska
lokomotiva. Danes večino
evropskih vlakov, mestnih
tramvajev in podzemnih
železnic poganja elektrika iz
električne žice, nameščene
nad tiri.

Vlaki prihodnosti: maglevi

Maglev je poseben vlak, ki lebdi na magnetnem polju. Od tod njegovo ime – mag
kot magnet in lev kot levitacija, to je lebdenje. Ta vlak dobesedno držijo v zraku
močni magneti, zato med njim in progo ni trenja. Maglevi so zanesljivi in izjemno
hitri. Kitajski maglev dosega običajno hitrost 431 kilometrov na uro, japonski
maglevi pa dosegajo celo 600 kilometrov na uro. Za primerjavo: največja hitrost
vlaka na slovenskih tirih znaša 160 kilometrov na uro.
(Prirejeno po: PIL, letnik 68, oktober 2015, št. 2, str. 42–44, Vesela šola.)
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II. DEL
Vinko Möderndorfer

KOT V FILMU
»DRAGI MOJI LJUBČKI! Ne morete si misliti, kako žal mi bo, ker se ne bomo videli
cela dva meseca!« je rekla učiteljica za slovenščino.
»Nam pa čisto nič,« je rekel Žele.
Nekateri so se zasmejali.
»Željko!« je strogo privzdignila glas učiteljica Grizla …
Seveda ji ni bilo tako ime, tako so jo imenovali učenci višjih razredov, mi pa smo to
kot kakšne umsko zaostale papige ponavljali za njimi. Ime ji je bilo Gizela. Kar je po
mojem mnenju zelo lepo ime. Govorilo pa se je, da jo kličejo Grizla zato, ker je nekoč
nekega učenca, ker se ni mogel spomniti prvega verza Prešernove Vrbe … iz
samega razočaranja ugriznila v roko. Prepričan sem, da so to čiste izmišljotine. Ne
morem si predstavljati, da bi učiteljica Gizela nekoga ugriznila v roko. Ima namreč
zelo močno dioptrijo. Njene leče so tako debele, kot da bi imela na očeh dva vrčka za
pivo. Mislim, da ji že zaradi kratkovidnosti nikakor ne bi uspelo koga ugrizniti v roko;
lahko bi zgrešila roko in ugriznila v klop ali v stol. Poleg tega na vsej šoli ni bolj mile
učiteljice, kot je Gizela.
»Željko!« je torej rekla učiteljica, »res da te naslednje leto ne bomo več srečevali na
hodnikih naše šole …«
»Bravo jaz!« je vstal Žele, dvignil roke nad glavo in se kot kakšen boksar v ringu
obrnil na vse strani razreda. Marjanine punce so se muzale. Tudi kakšna Tinina
punca si je v nasmehu pogrizla spodnjo ustnico. Pojma nimam, kaj vidijo na Želetu.
»… sem pa prepričana,« je nadaljevala Grizla, tudi jaz si ne morem kaj, da je v mislih
ne bi klical tako, »da se bodo ostali učenci z veseljem vrnili v šolske klopi. Kajne,
ljubčki moji?« je še dodala in njene kot frnikole debele oči so izza očal živahno
pošvrkale po razredu v pričakovanju, da bomo vsi zavriskali kot na kakšni tekmi, ko
pade gol. Nihče ni niti muksnil. Vsi smo bili tiho. Šola pač ni najbolj popularna
ustanova, v katero bi človek z veseljem pridrvel naravnost z morja. Tudi tisti, ki smo
radi hodili v šolo, smo bili tiho. Da ne bi izpadli butci. Kako je to pravzaprav neumno,
da včasih zaradi drugih ne povemo svojega mnenja. Mama pravi, naj se kar
navadim, da je v odraslem življenju še huje. Ko si odrasel, tako pravi mama, moraš
celo govoriti tako, kot drugi mislijo. No, navaditi se bo treba. Odraslosti se ne bo dalo
izogniti.
»Še slab teden,« je nadaljevala učiteljica, »in poslovili se bomo.«
Nekateri v razredu so veselo zaploskali. Jaz in Marko nisva. Pero in Jole sta vstala in
se začela poslavljati: »No, pa čao! Gremo, gremo! Pa fino se imejte! In starše
pozdravite! In tete in strice in sosede …« sta se pačila.
»Peter, Joško …« je strogo vzkliknila učiteljica.
Razred se je zasmejal.
(Odlomek.)
(Vinko Möderndorfer, Kot v filmu, Mladinska knjiga 2013, str. 68–69.)
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I. DEL
Naloge iz I. dela se navezujejo na besedilo Po železni cesti.
Pozorno preberi izhodiščno besedilo in reši naloge.
1. Dopolni z ustreznimi podatki o izhodiščnem besedilu.
Naslov besedila: _______________________________________________
Ime revije: ____________________________________________________
Čas objave: ___________________________________________________
(1 točka)
2. Odstavki 2, 3, 4 in 6 nimajo naslovov.
K vsakemu naslovu napiši ustrezno številko odstavka.
Prva parna lokomotiva ______
Današnji vlaki ______
Zlata doba vlakov ______
Ideja o vlaku je častitljivo stara ______
(2 točki)
3. Katere so bile posledice razvoja železnice? Napiši tri primere.
Pomagaj si s 4. odstavkom.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(2 točki)
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4. Ali je vlak izum sodobnega časa?
Odgovor utemelji v povedi.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(2 točki)
5. Navedi eno prednost spalnikov.
_____________________________________________________________
(1 točka)
6. Razvrsti vrste »vlakov« od najstarejšega (1) do najsodobnejšega (6).
Številke napiši na črtice.
električna lokomotiva ______
dizelska lokomotiva ______
maglev ______
poštna kočija ______
parna lokomotiva ______
voz, ki so ga vlekli sužnji ______
(2 točki)
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7. Postavi vprašanja, ki bodo ustrezala danim odgovorom.
Pomagaj si s podatki v 3. odstavku.
Vprašanje

Odgovor
?

V Veliki Britaniji.

?

Richard Trevithick.

?

Parno.

?

Iz kovanega železa.
(2 točki)

8. Zakaj so železnico nekoč imenovali železna cesta?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Ker so vagone vlekle železne lokomotive.

B

Ker so z vlaki prevažali železovo rudo.

C

Ker so bili tiri iz kovanega železa.

Č

Ker je potekala v bližini rudnikov.
(1 točka)

9. Še enkrat preberi 6. odstavek. Kaj v njem pomeni podčrtana poved?
Pojasni s svojimi besedami.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1 točka)
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10. Poved dopolni tako, da pridevnik v oklepaju stopnjuješ.
Slovenski vlaki so hitri, kitajski vlaki so (hiter)
____________________________
od njih, japonski vlaki pa so zagotovo (hiter)
_____________________________
med vsemi.
(1 točka)

11. Iz podčrtanih besed tvori pridevnike in jih napiši.
pot iz kamna

___________________________________ pot

tirnice iz lesa

___________________________________ tirnice

železnica pod zemljo

___________________________________ železnica
(2 točki)

12. Podčrtani besedi v preglednici zamenjaj s krajšavama.
Vsako napiši na ustrezno mesto.
Zapis krajšave
Izumili so jih leta 1865 v Ameriki.
Do leta 1850 je imela Britanija več kot 9600 kilometrov
prog.
(1 točka)

13. Zanikaj poved.
S poštnimi kočijami so prevažali pošto in potnike.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1 točka)
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14. Preberi poved.
Vlak je po naših tleh prvič zapeljal leta 1846, ko so odprli železniško progo od
Celja do Gradca.
Izpiši glagola.
_____________________________
_____________________________
(1 točka)

15. Besede v oklepajih postavi v pravilno obliko.
Del Južne državne železnice je potekal med (Celje) ________________________
in Gradcem ter se nadaljeval mimo (Postojna) ________________________ do
pristanišča v (Trst) ________________________.
(1 točka)

16. Besedilo v stripu preoblikuj v premi govor. Dodaj spremni stavek.
Piši s pisanimi črkami.
TALE POŠTNA KOČIJA JE OBUPNO
POČASNA! ŠELE ZDAJ SEM DOBIL
ČESTITKO ZA 16. ROJSTNI DAN
OD STARE MAME ...

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(2 točki)
__________________________________
(Vir slike: PIL, letnik 68, oktober 2015, št. 2.)
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17. Preberi poved.
V Evropi so se javne kočije za prevoz ljudi pojavile v 17. stoletju, vlekli so jih
konji.
17. a) Podčrtaj osebni zaimek.
(1 točka)
17. b) Na koga/kaj se nanaša ta osebni zaimek?
__________________________________________________________
(1 točka)
18. Oglej si miselni vzorec in vozni red ter reši nalogo.
NAMEN:
prevoz do 160
potnikov

DODATNA
OPREMA:
klima, električni
priključek

IME:
InterCity Slovenija
(ICS)

HITROST:
do 145 km/h

SESTAVA:
3 vagoni

BARVA:
belo-modra

Ljubljana ←
→ Maribor
7. 5. 2018
Odhod

Vlak

Prestopi /
vmesne postaje

5.45 Ljubljana
5.50 Ljubljana
7.30 Ljubljana

ICS 12
LVP 2253
RG 1608

Vmesne postaje
1 prestop
1 prestop

Prihod
7.35 Maribor
8.28 Maribor
10.14 Maribor

Vlak

Čas

ICS 12
LVP 4434
EC 158

1.50
2.38
2.44

________________________________________________________________
(Vir slike: http://www.slo-zeleznice.si/media/k2/items/cache/. Pridobljeno: 3. 1. 2018.)
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Napiši sestavek, ki naj vsebuje dva odstavka.
–
–

V prvem odstavku opiši vlak InterCity Slovenija (ICS). V opisu upoštevaj
vse podatke iz miselnega vzorca.
V drugem odstavku napiši, od kod do kod vozi vlak (ICS) in koliko časa
traja vožnja v eno smer. Ta dva podatka razberi iz voznega reda.
A

3

B

2

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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II. DEL
Naloge iz II. dela se navezujejo na besedilo Vinka Möderndorferja Kot v filmu.
Pozorno preberi izhodiščno besedilo in reši naloge.
1. a) Kaj je izhodiščno besedilo?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Realistična pripoved.

B

Fantastična pripoved.
(1 točka)

1. b) Izbiro utemelji s podatkom iz besedila.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(1 točka)
2. O čem predvsem govori odlomek?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

O odnosu med učiteljico Gizelo in Željkom.

B

O razmerju med pripovedovalcem in sošolci.

C

O vzdušju v razredu ob koncu šolskega leta.

Č

O milini učiteljice Gizele in njeni dobroti.
(1 točka)

3. Kdo v izhodiščnem besedilu pripoveduje zgodbo?
_____________________________________________________________
(1 točka)
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4. Kje in kdaj se zgodba dogaja?
_____________________________________________________________
(1 točka)
5. Kaj je učiteljica pričakovala od učencev po počitnicah?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1 točka)
6. Napiši krajše besedilo in v njem:
–
–

razloži, kaj pomeni, da so mlajši učenci kot umsko zaostale papige
ponavljali za višješolci učiteljičin vzdevek,
napiši, ali se pripovedovalec zgodbe s tem vzdevkom strinja in po čem v
besedilu tako sklepaš.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(3 točke)
7. Kako Željko doseže pozornost v razredu? Napiši dva primera.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1 točka)
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8. Preberi.
Marjanine punce so se muzale. Tudi kakšna Tinina punca si je v nasmehu
pogrizla spodnjo ustnico.
Kaj ta del besedila pove o odnosih med sošolkami v razredu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1 točka)
9. Kaj menita mama in pripovedovalec glede izražanja svojega mnenja na glas?
Na vsako črtico napiši ustrezno številko iz desnega stolpca.
______

mama

1 Bolje je molčati kot izpasti neumen.

______

pripovedovalec

2 Govoriti moraš tako, kot je drugim prav.
3 Potrebno se je javno izpostaviti.

(1 točka)
10. Po mnenju pripovedovalca je učiteljica Gizela prijazna.
Napiši tri podatke iz besedila, ki to potrjujejo.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(2 točki)
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11. V odlomku so prikazani različni odnosi do šole. Poimenuj dva učenca, ki imata
različni mnenji. Za vsakega pojasni, kakšen odnos ima do šole in kako to
pokaže.
Napiši zaokroženo besedilo v največ 6 povedih.
A

3

B

2

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

12. Vinko Möderndorfer je znan slovenski pisatelj.
Navedi še enega slovenskega pisatelja ali pisateljico in naslov njegovega
oziroma njenega dela.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1 točka)
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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 4. maja 2018.
Osnovne statistične podatke prikazuje spodnja preglednica:
Preglednica 4.2.1.2.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk v preizkusu
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število točk v odstotkih
Standardni odklon
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

15.827
43
60
30,60
51,00
17,49
0,51
0,88

Skupni dosežek na preizkusu je bil letos s povprečno 51 odstotnimi točkami za približno 5 odstotnih točk višji kot
v letu 2017. O primerljivosti rezultatov med leti zaradi specifike preizkusa iz slovenščine gl. pri 6. razredu.
Preizkusi izkazujejo visoko stopnjo zanesljivosti (zadnjih nekaj let 0,88), kar pomeni, da so stabilni in konsistentno
merijo zmožnosti učenk in učencev.
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.1.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini, 9. razred

Obe krivulji sta pravilni Gaussovi krivulji. Desna krivulja, ki prikazuje uspešnost učenk, je pomaknjena malenkost v
desno. Vrh krivulje je pri učencih nekaj čez 40 in je enak kot lani (v primerjavi s prejšnjimi leti pa med najnižjimi),
pri učenkah pa je nekaj višji kot lani, tj. med 55 in 65 odstotnimi točkami. Tudi letos dosežki potrjujejo, da so
dekleta na preizkusih iz znanja slovenščine uspešnejša od fantov (pri šestošolcih je letos razlika nekoliko manjša).
Kot zadnja leta je tudi letos najvišjih dosežkov pri učencih bistveno manj kakor pri učenkah, za najnižje dosežke pa
velja ravno nasprotno (velja tudi za šestošolce).
Preglednica 4.2.1.2.2: Porazdelitev dosežkov pri slovenščini po regijah, 9. razred
REGIJA

Obalno-kraška regija
Goriška regija
Primorsko-notranjska regija
Gorenjska regija
Osrednjeslovenska regija
Jugovzhodna Slovenija
Posavska regija
Zasavska regija
Savinjska regija
Koroška regija
Podravska regija
Pomurska regija

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

48,28
50,35
51,42
52,86
53,32
50,90
48,74
50,61
50,34
47,00
49,69
48,64

16,52
17,59
17,25
17,20
17,39
18,03
17,95
17,01
17,40
17,25
17,57
16,89

738
862
410
1.590
4.247
1.131
589
394
2.050
562
2.348
906

22
28
17
35
102
36
24
13
57
21
83
38

Zgornja preglednica kaže majhne razlike med regijami (za 6,3 odstotne točke, lani nekoliko več), kar je nekaj več
kot v 6. razredu (gl. zgoraj). Primerjava med leti kaže približno enako odstopanje od povprečja: nad povprečjem
sta vsa leta gorenjska in osrednjeslovenska regija, najnižje pod povprečjem je letos koroška regija, ki se zadnja leta
uvršča na rep lestvice.
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Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.2.1.2.2: Porazdelitev točk pri slovenščini, 9. razred

Preizkus iz slovenščine je bil dvodelen, v razmerju, kot ga določa učni načrt (UN): 40 % nalog v preizkusu je
preverjalo standarde znanja iz književnosti, 60 % pa iz jezika. Dosežki letošnjega preizkusa so, kar zadeva znanje in
zmožnosti učenk in učencev pri slovenščini, ob zaključku osnovne šole podobni kot v prejšnjih letih.
Izhodiščna besedila in naloge v preizkusu
Izhodiščno besedilo (IB) v književnem delu preizkusa (I. del) je bil odlomek (8. prizor) iz dramskega besedila
Andreja Rozmana Roze Obuti maček (Brvi čez morje, Cankarjeva založba 2009, str. 237–241). Naloge ob besedilu so
preverjale recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost samostojnega tihega branja neznanega književnega besedila in
zmožnost samostojnega pisanja o oz. ob njem (UN, standardi znanja, str. 93). Naloge so večinoma preverjale
zmožnost razumevanja besedil (iz neposrednih in posrednih besedilnih signalov) oz. samostojnega predstavljanja
ugotovitev o književnem besedilu (npr. o književnih osebah, književni perspektivi). Tri naloge so preverjale
literarnovedno znanje.
II., jezikovni del preizkusa so sestavljala tri IB: Moji starši so nemogoči!, Zakaj me starši ne razumejo? (v obeh primerih
gre za nasvet strokovnjaka) in oglas TOM telefon (vir je bila spletna stran za otroke in mladostnike e-tom:
http://www.e-tom.si/teme). Oba nasveta sta bila prirejena za potrebe NPZ, oglas ni bil prirejen. 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.
IB v obeh delih obravnavajo teme, zanimive za mlade bralce, v 2. delu IB nagovarjajo mlade.
V nadaljevanju besedila so posamezne naloge v preizkusu razvrščene glede na t. i. barvna območja: od nalog
zelenega območja, ki jih je uspešno rešila večina učencev, do nalog modrega, ki jih je uspešno rešila le zgornja
desetina učencev, in nalog območja nad modrim, ki jih v 65 % primerov ne rešijo niti najboljši učenci. Konkretneje:
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.
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ZELENO OBMOČJE

V l. delu preizkusa (književni del) so v zelenem območju tri naloge, in sicer:
− 2. naloga je preverjala razumevanje bistvenih prvin IB; učenke in učenci so morali na podlagi vsebine IB
poiskati in zapisati podatek, s čim v Brdavškovem pismu se dve od glavnih književnih oseb strinjata;
− 5. in 8. naloga sta preverjali razumevanje dogajanja in motivov za ravnanje književnih oseb; v 5. nalogi, ki je
bila izbirnega tipa, so morali učenke in učenci prepoznati motiv za ravnanje ene od književnih oseb (vzrok za
kraljevo omenjanje bratov in stricev). V 8. nalogi so morali pojasniti perspektivo ene od književnih oseb
(Marjetičin odnos do Brdavška in Matica).
V ll. delu preizkusa (jezikovni del) se je v zeleno območje uvrstilo sedem nalog:
− v 1. nalogi so morali učenke in učenci prepoznati besedilno vrsto IB, in sicer nasvet (strokovnjaka); izbirali so
med že ponujenimi odgovori;
− 7. in 8. naloga sta preverjali zmožnost selektivnega branja, učenke in učenci so morali odgovoriti na vprašanje,
v katerih primerih pokličeš številko TOM, in navesti tri prednosti TOM-a; na obe nalogi je bilo mogoče
odgovoriti z enostavnim izpisom iz besedila, jezikovna pravilnost odgovorov se ni vrednotila;
− v 9. nalogi, preverjala je zmožnost selektivnega branja in poimenovalno zmožnost, so morali učenke in učenci
v IB poiskati tri poimenovanja za mlade;
− v 10. a-nalogi so morali učenke in učenci med tremi možnostmi izbrati ustrezno domačo sopomenko za
prevzeti besedi avtoriteta in komunikacija (poimenovalna zmožnost);
− 13. in 16. naloga sta preverjali skladenjsko zmožnost učenk in učencev: v 13. nalogi so dopolnjevali povedi z
oblikovno pravilnimi samostalniki v množini. V 16. nalogi so na ravni povedi med štirimi možnostmi
prepoznavali pomensko razmerje, izraženo z namernim odvisnikom.
Vse naloge zelenega območja, ki jih je uspešno rešila večina učenk in učencev (dobro so jih torej reševali tudi
manj uspešni), preverjajo zmožnosti na prvi in drugi taksonomski ravni (poznavanje, razumevanje, uporaba); po
UN gre za minimalne standarde.

RUMENO OBMOČJE

V rumeno območje spadata dve nalogi iz I. dela preizkusa, in sicer:
− 4. naloga je preverjala razumevanje značajske lastnosti književne osebe, učenke in učenci so morali odgovor
utemeljiti;
− 10. a-naloga je preverjala literarnovedno znanje, in sicer prepoznavanje pesniškega sredstva v besedilu
(okrasni pridevek v nalogi izbirnega tipa).
Naloge rumenega območja preverjajo zmožnosti na prvih dveh taksonomskih ravneh (znanje, razumevanje in
uporabo) ter pokrivajo minimalne standarde UN.

RDEČE OBMOČJE

V I. delu so v rdečem območju štiri naloge: dve v celoti in dve delno:
− 3. naloga: učenke in učenci so morali ob upoštevanju neposrednih besedilnih signalov v književnem besedilu
poiskati bistvene podatke oz. so morali razumeti, kaj v IB zaplete dogajanje;
− 6. naloga: učenke in učenci so morali poiskati bistvene prvine književnega besedila, in sicer so morali razumeti,
kaj je kraljica želela sporočiti kralju ob njegovi izjavi, da lahko vlada samo kralj;
− 11. A-naloga: učenke in učenci so morali samostojno upovediti čutno-domišljijsko predstavo književnih oseb,
poiskati nekaj motivov za njihovo ravnanje in izpostaviti značilnosti značaja književnih oseb (Marjetice in kralja);
− 12. b-naloga je preverjala literarnovedno znanje: učenke in učenci so morali navesti enega predstavnika ali
predstavnico sodobne književnosti (sodobnika Andreja Rozmana Roze).
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V II. delu preizkusa je v rdečem območju deset nalog, šest v celoti in štiri delno:
− 2. naloga: učenke in učenci so morali razumeti in določiti temo prvih dveh IB;
− 3. a-naloga: učenke in učenci so morali v IB poiskati bistvene podatke, in sicer so morali razumeti razloge za
konflikte med mladostniki in njihovimi starši; odgovor so morali samostojno oblikovati;
− 5. naloga: učenke in učenci so morali v IB poiskati razloge za skrb staršev danes (v primerjavi s preteklostjo);
naloga je zahtevala (samostojen) pravilen zapis odgovora; vrednotila se je torej tudi jezikovna pravilnost;
− v 6. nalogi so morali učenke in učenci poiskati dane podatke v enem od IB, in sicer so morali povezati očitke,
navedene v nalogi, s pravili iz IB;
− 10. b-naloga je preverjala razumevanje in uporabo jezikoslovnih izrazov (domača in prevzeta beseda);
− 14. naloga: učenke in učenci so podčrtanima besedama v povedi določili ustrezno besedno vrsto (glagol in
samostalnik); naloga je preverjala metajezikovno zmožnost;
− 17. b-naloga: učenke in učenci so morali v podredno zloženi povedi prepoznati odvisni stavek;
− 18. a-naloga: učenke in učenci so morali v povedi prepoznati število stavkov ter pri tem poznati jezikoslovna
izraza stavek in poved (metajezikovna zmožnost);
v
19. nalogi so morali učenke in učenci premi govor pretvoriti v odvisnega; naloga je zahtevala ne le pravilno
−
pretvorbo, ampak tudi jezikovno pravilen zapis odgovora;
− 20. naloga: učenke in učenci so morali v enem od IB razumeti in zapisati eno jezikovno značilnost, s katero so
lahko potrdili, da je besedilo namenjeno mlademu bralcu.
Rdečemu območju so pripadle naloge, ki so preverjale zmožnosti na prvih dveh taksonomskih ravneh (znanje,
razumevanje in uporaba). Vse naloge tega območja po UN preverjajo minimalne standarde.

MODRO OBMOČJE

V I. delu preizkusa so v modrem območju štiri naloge v celoti in ena delno:
− 7. naloga je preverjala zmožnost razumevanja prenesenega poimenovanja književne osebe; učenke in učenci
so morali to poimenovanje pojasniti in izpostaviti tudi njegovo vlogo; naloga je zahtevala samostojen zapis
odgovora; preverjala je zmožnosti na drugi in tretji taksonomski ravni (razumevanje in uporaba ter analiza in
sinteza);
− 9. naloga: učenke in učenci so morali prepoznati jezikovna sredstva za doseganje komične književne
perspektive v IB; naloga je zahtevala samostojen odgovor; preverjala je drugo in tretjo taksonomsko raven;
− 11. B-naloga se nanaša na jezikovno pravilnost v tvorbni nalogi;
− 12. a-naloga je preverjala literarnovedno znanje, in sicer poimenovanje literarnega obdobja (sodobna
književnost);
− 13. naloga je preverjala literarnovedno znanje; učenke in učenci so dopolnjevali preglednico s podatki o
naslovu in avtorju književnega dela ter o tem, kateri zvrsti/vrsti in obdobju pripada.

V II. delu preizkusa so v modrem območju štiri naloge v celoti in ena delno:
− 3. b- in 4. naloga: učenke in učenci so morali poiskati bistvene podatke v IB; v 3. b-nalogi je bilo treba odgovor
utemeljiti v obliki povedi – to pomeni, da se je preverjala tudi jezikovna pravilnost; nalogi sta preverjali
zmožnosti na drugi in tretji taksonomski ravni (razumevanje in analiza/sinteza);
− 15. naloga: učenke in učenci so morali poved, v kateri je bilo vzročno pomensko razmerje izraženo z veznikom
ker, pretvoriti v poved z izraženim posledičnim razmerjem, in sicer z uporabo veznika zato; preverjala se je tudi
jezikovna pravilnost;
− 17. a-naloga: učenke in učenci so se morali pravilno vprašati po podčrtanem delu povedi, tj. po predmetnem
odvisniku; vrednotila se je tudi jezikovna pravilnost odgovorov (zapis končnega ločila);
− 21. B-naloga: naloga je od učenk in učencev zahtevala, da samostojno napišejo nasvet strokovnjaka, pri čemer
so morali upoštevati podatke iz dveh IB.
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Naloge v modrem območju običajno preverjajo zmožnosti na višjih taksonomskih ravneh, tokrat pa je med njimi
kar nekaj nalog, ki so preverjale zmožnosti na nižjih taksonomskih ravneh (znanje, razumevanje in uporabo – v
1. delu naloge 11. B, 12. a in 13, v 2. delu pa 15. in 17. a). Pokazalo se je, da so kljub temu te naloge uspešno rešili le
učenke in učenci z najvišjimi dosežki.

NAD MODRIM OBMOČJEM

V I. delu preizkusa je nad modrim območjem ena naloga, in sicer:
− 10. b-naloga: učenke in učenci so morali napisati vlogo okrasnega pridevka v IB; naloga je preverjala
razumevanje uporabe tega pesniškega sredstva.
V II. delu preizkusa so nad modrim območjem tri naloge v celoti in ena delno:
− 11. naloga je preverjala poimenovalno zmožnost, učenke in učenci so morali razložiti besedo diplomat,
uporabljeno v povedi;
− 12. naloga: učenke in učenci so morali slogovno zaznamovani besedi v povedih zamenjati s slogovno
nezaznamovanima in ju zapisati v novi povedi; jezikovna pravilnost se ni preverjala;
− 18. b-naloga: učenke in učenci so morali določiti prevladujoči glagolski naklon v povedi; naloga je preverjala
metajezikovno znanje;
− točkovani enoti 21. A in 21. C: v tvorbni nalogi so morali učenke in učenci napisati odgovor na pismo v skladu
z značilnostmi besedilne vrste, in sicer nasvet. Postavka C se je nanašala na jezikovno pravilnost.
Naloge nad modrim območjem niso preverjale zmožnosti na višjih taksonomskih ravneh (razen nalogi 10. b v
prvem delu in 11 v drugem delu), temveč večinoma sodijo na prvo in drugo raven.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Opisi dosežkov po območjih na letošnjem NPZ iz slovenščine omogočajo te sklepe: izbira IB se ne zdi
problematična, obravnavana tematika v obeh delih je zanimiva za mlade bralce, vsa tri neumetnostna besedila jih
tudi nagovarjajo. Drugače kot druga leta v letošnjem preizkusu naloge modrega območja in območja nad
modrim večinoma niso preverjale višjih taksonomskih ravni. Ker so te naloge uspešno reševali le najuspešnejši
učenci in učenke (nalog, ki so pripadle območju nad modrim, pa niti oni niso uspešno rešili), predmetna komisija
sklepa, da se pri pouku slovenščine ne vztraja pri natančnem izražanju, ampak zadostujejo približne rešitve, pa tudi
na pamet naučeni odgovori, ter da se premalokrat zahtevajo sintetizirani odgovori; namesto tega se učiteljice in
učitelji zadovoljijo le z odgovori, ki jih je mogoče prepisati iz IB in odgovarjajo na osnovna vprašanja, kot so kdo,
kje, kdaj, zakaj itd. Prav tako se učenke in učence premalo spodbuja k samostojnemu pisanju različnih besedil, ki so
hkrati učinkovita in tudi jezikovno pravilna, ter – kot vsa leta zahtevajo tvorbne naloge v preizkusih NPZ – smiselno
povezana z IB (npr. utemeljena s podatki iz IB). V tokratnem preizkusu so dosežki pokazali tudi velike primanjkljaje
v literarnovednem znanju (poimenovanja literarnih obdobij, avtorjev in njihovih del). V predmetni komisiji
verjamemo, da bi učenke in učenci v nekaterih primerih več znanja pokazali, če bi jim odgovore ponudili (težave
dela torej priklic oz. samostojno oblikovanje odgovorov).
Kot vsa zadnja leta opisi dosežkov tudi tokrat kažejo, da mnogi učenke in učenci po 9-letnem šolanju in več kot
1600 urah pouka slovenščine ne dosegajo minimalnih standardov znanja. Še posebej izrazito se težave kažejo pri
samostojnem tvorjenju jezikovno pravilnih zaokroženih besedil; jezikovna pravilnost namreč vsako leto znova
pripade modremu območju, letos tudi nad modrim, po UN pa sodi med minimalne standarde.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.1.2.3: Specifikacijska tabela, slovenščina, 9. razred
I. del (KNJIŽEVNOST: Andrej Rozman Roza, Obuti maček.)
Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI Z BRANJEM UMETNOSTNIH BESEDIL IN PISANJEM
O NJIH
Učenec ima skladno s cilji 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 učnega načrta ponazori, utemelji in vrednoti
(UN, standardi znanja, str. 84).

1.

1

2.

1

3.

1

4.

2

5.

1

6.

1

7.

3

8.

1

Razumevanje dogajanja, motivov, teme, sporočila in snovnega izhodišča
književnega besedila pokaže tako, da:
– izrazi temo književnega besedila (9. razred) (UN, standardi znanja, str. 94).
Razvito zmožnost dokaže tako, da:
– najde bistvene prvine književnega besedila (upošteva neposredne in posredne
besedilne signale) (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 93).
Razvito zmožnost dokaže tako, da:
– najde bistvene prvine književnega besedila (upošteva neposredne in posredne
besedilne signale) (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 93).
Zmožnost razumevanja književne osebe pokaže tako, da:
– našteje in utemelji značilnosti njenega značaja in ravnanja (7., 8., 9. razred)
(UN, standardi znanja, str. 93).
Zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe pokaže tako, da:
– razume dogajanje, motive za ravnanje književnih oseb (7., 8., 9. razred)
(UN, standardi znanja, str. 93).
Razvito zmožnost dokaže tako, da:
– izrazi svoje razumevanje posameznih prvin besedila (7., 8., 9. razred)
(UN, standardi znanja, str. 93).
Zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe pokaže tako, da:
– najde bistvene prvine književnega besedila (upošteva neposredne in posredne
besedilne signale) (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 93);
– izrazi svoje doživljanje, razumevanje in vrednotenje posameznih prvin besedila,
predstave ter izpostavi njihovo vlogo (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 93).
Zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe pokaže tako,
da:
– izpostavi motive za ravnanje in perspektivo (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 93).

VSEBINE

Območje

IT

ID

Književno besedilo:
− dramatika,
− sodobna književnost.

razumevanje

zeleno

0,78

-0,04

razumevanje

zeleno

0,83

0,28

razumevanje

rdeče

0,58

0,20

razumevanje
uporaba

rumeno

0,69

0,48

razumevanje

zeleno

0,79

0,20

razumevanje

rdeče

0,49

0,35

razumevanje
uporaba
analiza
sinteza

modro

0,38

0,43

razumevanje

zeleno

0,83

0,36
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Naloga

Točke

9.

1

10. a
10. b

1
1

12. a
12. b

1
1

13.

2

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

Prepozna in razume književno perspektivo, kar pokaže tako, da:
– izrazi značilnosti komične književne perspektive oziroma najde humorne prvine v
besedilu (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 94).
Učenec doživi, razume in vrednoti književno besedilo, tako da:
– najde pesniška sredstva in jih poimenuje (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str.
95) ter
– razloži njihovo vlogo (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 95).
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 učnem načrtu (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja,
str. 95, 96).

razumevanje
analiza
sinteza

VSEBINE

Območje

IT

ID

modro

0,34

0,42

znanje
razumevanje
analiza

Pridobivanje literarnovednega
znanja:
− okrasni pridevek (UN, str. 67).

rumeno
nad
modrim

0,72
0,19

0,20
0,25

znanje

Pridobivanje literarnovednega
znanja:
Učenci navedejo poglavitne
značilnosti literarnih obdobij in
smeri ter izbrane predstavnike in
njihova dela:
− sodobna književnost (UN,
str. 68).
Vsebinska znanja:
Učenci poznajo in uporabljajo
naslednje strokovne izraze in jih
znajo opisati:
− literarnozgodovinska obdobja
in smeri: razsvetljenstvo,
moderna (UN, str. 68).
Učenci pregledno poznajo
književnike in njihova dela:
− Anton Tomaž Linhart/Valentin
Vodnik (UN, str. 68).
Obvezno besedilo:
− Ivan Cankar: Bobi (UN, str. 69).

modro
rdeče

0,37
0,55

0,39
0,43

modro

0,26

0,45

rdeče
modro

0,56
0,29

0,54
0,50

Učenec kot pomoč pri razvijanju recepcijske/bralne zmožnosti usvoji tudi določeno znanje
literarnovedno znanje. Pokaže ga tako, da pozna, razume in uporablja
literarnovedne izraze, navedene v učnem načrtu, ter pozna književna besedila
obravnavanih obveznih avtorjev (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 95, 96).

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI S TVORJENJEM OB UMETNOSTNIH BESEDILIH
(PISANJE)
11.

A: 4
B: 2

SKUPAJ

24

94

|

Učenec zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe pokaže
tako, da:
– upovedi čutno-domišljijsko predstavo književnih oseb in poišče nekaj motivov za
ravnanje književnih oseb (4., 5., 6. razred) (UN, standardi znanja, str. 85);
– izpostavi značilnosti značaja književne osebe (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja,
str. 93).
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znanje
razumevanje
uporaba
analiza
sinteza

II. del (JEZIK: Moji starši so nemogoči!, Zakaj me starši ne razumejo?, TOM telefon)
Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

IT

ID

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI KRITIČNEGA SPREJEMANJA ENOGOVORNIH
NEUMETNOSTNIH BESEDIL
Učenec ima skladno s cilji 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 učnem načrtu (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 88).
2.

1

– določi temo besedila (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 88).

razumevanje

rdeče

0,55

0,40

3. a

1

– določi bistvene podatke (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 88).

rdeče

0,62

0,35

3. b

2

– določi bistvene podatke (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 88).

modro

0,33

0,41

4.

1

– določi bistvene podatke (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 88).

modro

0,47

0,25

5.

2

– določi bistvene podatke (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 88).

razumevanje
analiza
razumevanje
analiza
razumevanje
sinteza
razumevanje

rdeče

0,60

0,43

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI SELEKTIVNEGA BRANJA
Učenec ima skladno s cilji učnega načrta razvito zmožnost selektivnega
branja. Pokaže jo tako, da:
6.

2

– poišče dani podatek (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 89).

razumevanje

rdeče

0,54

0,42

7.

1

– poišče bistvene podatke (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 89).

razumevanje

zeleno

0,95

0,21

8.

1

– poišče bistvene podatke (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 89).

razumevanje

zeleno

0,80

0,35

9.

1

– poišče dani podatek (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 89).

razumevanje

zeleno

0,77

0,43

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

1

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

razumevanje

zeleno

0,74

0,31

11.

1

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

razumevanje
analiza

nad modrim

0,20

0,32

12.

2

– razloži besede/besedne zveze iz prebranega besedila (7., 8., 9. razred)
(UN, standardi znanja, str. 89).

razumevanje
uporaba

nad modrim

0,35

0,28

Jezikoslovni izrazi:
− stalna besedna zveza (UN, 7. razred,
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Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

IT

ID

zeleno

0,70

0,24

modro

0,40

0,46

zeleno

0,78

0,22

modro

0,44

0,39

rdeče

0,53

0,54

rdeče

0,49

0,37

zeleno

0,90

0,22

rdeče

0,49

0,43

rdeče

0,50

0,51

rdeče

0,47

0,39

str. 55).
Skladenjsko zmožnost pokaže tako, da:
13.

2

– dopolni povedi s pomensko in oblikovno pravilnimi besedami (7., 8., 9. razred) uporaba
(UN, standardi znanja, str. 90).
– v zvezi dveh povedi prepozna pomensko razmerje ter združi zveze povedi v znanje
uporaba
skladenjsko pravilne zložene povedi s pravilnim veznikom (8., 9. razred) (UN,
standardi znanja, str. 90).
– v zvezi dveh povedi prepozna pomensko razmerje (8., 9. razred) (UN, standardi razumevanje
znanja, str. 90).

15.

2

16.

1

17. a

1

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

uporaba

19.

2

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

znanje
uporaba

Jezikoslovni izrazi:
− poved (UN, 1. VIO, str. 13).
Jezikoslovni izrazi:
− premi govor, odvisni govor (UN, 6.
razred, str. 32).

RAZVIJANJE SLOGOVNE ZMOŽNOSTI
20.

1

– danim besedam/besednim zvezam, povedim določi slogovno vrednost in
okoliščine rabe (7., 8., 9. razred) (UN, str. 91).

uporaba
analiza

RAZVIJANJE METAJEZIKOVNE ZMOŽNOSTI
Učenec ima skladno s cilji učnega načrta razvito metajezikovno zmožnost.
Pokaže jo tako, da:
1.

1

10. b

1

– pozna, razume, opiše in uporablja jezikoslovne izraze (8. razred) (UN, str. 56).

14.

1

– besede razvrsti v besedne vrste, skladno z opredelitvijo v učnem načrtu (7., 8., znanje
razumevanje
9. razred) (UN, standardi znanja, str. 92).

17. b

1

– opiše stavčno sestavo podredno zloženih povedi – loči glavni in odvisni
stavek (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 92).
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znanje

znanje

Jezikoslovni izrazi:
− nasvet strokovnjaka (UN, 8. razred,
str. 56).
Jezikoslovni izrazi:
− domača beseda, prevzeta beseda
(UN, 8. razred, str. 55).
Jezikoslovni izrazi:
− glagol (UN, 6. razred, str. 32),
− samostalnik (UN, 5. razred, str. 32).
Jezikoslovni izrazi:
− odvisnik (predmetni) (UN, 8. razred,
str. 55).

Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

IT

ID

Jezikoslovni izrazi:
− poved (UN, 1. VIO, str. 13),
− stavek (UN, 7. razred, str. 55).
Jezikoslovni izrazi:
− glagol (UN, 7. razred, str. 55),
− pogojni naklon, pogojnik (UN, 7.
razred,
str. 55).

rdeče

0,51

0,46

nad modrim

0,22

0,38

Vrste dopisov:
nad modrim
− nasvet strokovnjaka (UN, 8. razred, str. modro
nad modrim
54);
− Jezikoslovni izrazi:
− nasvet strokovnjaka (UN, 8. razred, str.
56).

0,30
0,40
0,18

0,31
0,40
0,45

18. a

1

– pozna, razume, opiše in uporablja jezikoslovne izraze (1. VIO, 7. razred) (UN,
str. 13, 55).

znanje

18. b

1

– besedam določi oblikovne lastnosti; pri tem uporablja jezikoslovne izraze,
navedene v učnem načrtu (8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 92).

znanje

Učenec ima skladno s cilji učnega načrta razvito zmožnost dopisovanja.
Pokaže jo tako, da:
21.

A1
B2
C2

SKUPAJ

36

– v vlogi odzivnega dopisovalca piše besedila, določena z učnim načrtom (7., 8., 9.
razred) (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 spada 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 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 (gl. zgoraj).
Izhodiščno besedilo letošnjega preizkusa za 9. razred je bilo odlomek iz dramskega dela Andreja Rozmana Roze
(gl. specifikacijsko tabelo).
Recepcijsko zmožnost z branjem umetnostnih besedil je preverjalo 12 nalog od 13 (s 14 točkovanimi enotami).
Večina nalog je zahtevala (samostojen) zapis odgovorov (tako tudi lani). Glavnina nalog je preverjala taksonomsko
nižje zmožnosti (razumevanje, znanje), dve pa sta bili taksonomsko zahtevnejši (poleg razumevanja sta analizo in
sintezo preverjali 7. in 9. naloga). Dve nalogi sta preverjali literarnovedno znanje (12. in 13. naloga).
V primerjavi s prejšnjimi leti ta del preizkusa za učenke in učence ni bil zahtevnejši od jezikovnega dela, kar 6 nalog
ima namreč indeks težavnosti (IT) med 0,69 in 0,83. Učenke in učenci so v besedilu brez težav našli konkretne
informacije (2., 4., 5., 8. naloga), branje »med vrsticami« pa jim je povzročalo težave (6. naloga), še posebej v
primerih, ko je naloga od njih zahtevala pojasnilo oz. utemeljitev. Analiza dosežkov je namreč pokazala, da so imeli
učenke in učenci največ težav s pojasnjevanjem metaforične rabe (tako npr. niso znali pojasniti poimenovanja
kralja in kraljice kot prvega lovca oz. vrhovne cvetlice v 7. nalogi, IT = 0,38, in vloge okrasnih pridevkov živa voda
in zlato jabolko v 10. b-nalogi, IT = 0,19) ter komične perspektive s konkretnimi primeri iz besedila (9. naloga, IT =
0,34). Naj poudarimo, da v navodilih za vrednotenje ne dopuščamo na pamet naučenih odgovorov (npr. pri
pojasnilu vloge okrasnega pridevka v 10. b-nalogi), saj le tako učiteljice in učitelje opozarjamo na to, da morajo biti
vsebine pouka književnosti vedno povezane s konkretnimi besedili.
Kot ugotavljamo zadnja leta, učenke in učenci slabo poznajo tudi književna obdobja in njihove predstavnike
(12. a- in b- ter 13. naloga, IT = 0,37, IT = 0,55 in IT = 0,26).
Najtežje naloge učenke in učenci pogosto tudi opuščajo; tako jih je največ opustilo 9. nalogo – kar 30 %, 10. b-nalogo
pa dobra petina, 12. b-naloge ni rešilo 27 % učenk in učencev, 13. nalogo pa slabih 18 %.
Naloge so – z izjemo 1. naloge – razmeroma dobro ločile med uspešnimi in manj uspešnimi učenkami in učenci,
indeks diskriminativnosti (ID) je bil med 0,20 in 0,54.
Recepcijsko zmožnost s tvorjenjem ob umetnostnih besedilih je preverjala 11. naloga z 2 točkovanima
enotama (za vsebino in jezikovno pravilnost). V nalogi so morali učenke in učenci povzeti del besedila (v zvezi z
načrtovanjem poroke) in v njem navesti motive za ravnanje dveh glavnih književnih oseb ter izpostaviti njuno
skupno značajsko lastnost. Naloga z IT 0,56 za vsebino ne sodi med najtežje, a velike težave so bile – kot vsa leta –
z jezikovno pravilnostjo (IT = 0,29).
Tvorbne naloge po pričakovanjih najbolje ločijo med uspešnimi in manj uspešnimi učenkami in učenci; tako je bil
ID 11. naloge za vsebino 0,54, za jezikovno pravilnost pa 0,50.
II. del preizkusa znanja (naloge iz jezika)
Naloge iz jezika v II. delu preizkusa 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 neumetnostnih 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 izhodiščno besedilo kot celoto, del pa na posamezne sestavine oz. jezikovna
sredstva in njihovo vlogo v besedilu. Tri naloge so bile izbirnega tipa, 1 je bila naloga povezovanja, ostale pa so
zahtevale samostojen zapis odgovora.
Izhodiščna besedila letošnjega preizkusa za 9. razred so bila tri, vsebinsko so se povezovala s književnim
besedilom, tema so bili namreč konflikti med mladostniki in starši (tudi eden od motivov v književnem besedilu)
(gl. specifikacijsko tabelo zgoraj).
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Zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil je v preizkusu za 9. razred letos
preverjalo 6 nalog (2.–5. ter 7. in 8. naloga), zmožnost selektivnega branja pa sta preverjali 2 nalogi (6. in 9.).
Večinoma so preverjale zmožnost na nižjih taksonomskih ravneh (razumevanje), vprašanja so (razen 6. naloge)
zahtevala samostojen zapis odgovorov, naloge so bile različno težke (IT med 0,33 in 0,95). Dosežki so pokazali, da
so imeli učenke in učenci največ težav, ko so morali podatke povezovati (3. b- in 4. naloga, IT = 0,33 oz. 0,47) oz.
določiti temo besedil (2. naloga, IT = 0,55).
Naloge so dobro ločile med uspešnimi in manj uspešnimi učenkami in učenci (ID med 0,21 in 0,43).
Jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja je preverjalo 9 nalog (7 v celoti
in 2 delno), in sicer 10. a-, 11.–13. 15.–17. a- ter 19. in 20. naloga (jezikovna zmožnost pa se preverja tudi pri tvorbni
nalogi; gl. v nadaljevanju). Kar zadeva poimenovalno zmožnost, so imeli učenke in učenci največ težav z razlago
besede diplomat (11. naloga, IT = 0,20). Morda je bil razlog za tako nizek dosežek tudi dejstvo, da je imela beseda
premalo konteksta (navedena je bila v povedi), zato se je preneseni pomen nekako izgubil. Je pa naloga dobro
ločila učenke in učence z nižjim oz. višjim dosežkom (ID = 0,32). Morda v prihodnje kaže besede in besedne zveze,
ki naj bi jih učenke in učenci pojasnili s svojimi besedami, v izhodiščnem besedilu podčrtati oz. jih kako drugače
ustrezno označiti (ne glede na to, da se s tem izvirno besedilo dejansko spremeni), ne pa jih navajati v ločenih
povedih brez preostalega sobesedila.
Preseneča pa, da učenke in učenci niso znali pravilno »prevesti« dveh slogovno zaznamovanih (slengovskih)
besed v nezaznamovani (12. naloga, IT = 0,35) – viseti na internetu in špricati šolo. Domnevamo, da so besedi sicer
razumeli, da pa so bili pri pojasnjevanju nenatančni (pri viseti npr. niso napisali, da gre za veliko časa, pri špricanju
pa ne, da gre za neopravičeno manjkanje, na kar so še posebej opozarjala navodila za vrednotenje). Nalogi 11 in
12 je opustila dobra desetina učenk in učencev.
Da je za učenke in učence težko tudi prepoznati in poimenovati jezikovne značilnosti besedila, se je pokazalo pri
20. nalogi; ta je zahtevala navedbo jezikovnih značilnosti besedila, s katerimi bi bilo mogoče pojasniti, da je
besedilo namenjeno mladim bralcem. Naloga z IT 0,49 sicer ni bila med najtežjimi, jo je pa opustilo kar 22 % učenk
in učencev.
Naloge so dobro ločile med uspešnimi in manj uspešnimi učenkami in učenci (ID med 0,22 in 0,54).
Metajezikovno zmožnost so preverjale 3 naloge v celoti (1., 14. in 18.) in 2 delno (10. b in 17. b). Za najtežjo se je
izkazala naloga, pri kateri so morali učenke in učenci poimenovati glagolski naklon (18. b-naloga, IT=0,22). Na
splošno velja, da imajo devetošolke in devetošolci težave ne le s prepoznavanjem slovničnih pojmov, ampak tudi
(oz. še posebej) z njihovim poimenovanjem. Prav to so tudi naloge, ki jih je opustilo največ učenk in učencev
(17. b-naloge ni rešila dobra petina, 18. b skoraj četrtina vseh).
Sicer pa imajo metajezikovne naloge razmeroma visok ID (med 0,22 in 0,51) in dobro ločijo uspešne od manj
uspešnih učenk in učencev
Zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil je v preizkusu preverjala 1 naloga s 3 točkovanimi
enotami (21. naloga). Učenke in učenci so morali napisati odgovor na pismo in v njem obupani devetošolki
svetovati glede njenih težav z mamo (upoštevaje dve izhodiščni besedili). Za učenke in učence je bilo to jezikovno
opravilo zelo težko: IT je bil za zgradbo naloge (A-del) 0,30, za vsebino (B-del) 0,40 in za jezikovno pravilnost (C-del)
le 0,18. To je hkrati tudi najnižji IT v celotnem preizkusu. Domnevamo, da je učenkam in učencem proti koncu
zmanjkovalo časa, naloge namreč ni rešilo skoraj 15 % učenk in učencev. Na ta sklep navaja tudi podatek, da je IT
za jezikovno pravilnost pri tej nalogi precej nižji kot v književnem delu preizkusa (0,29; gl. zgoraj). Nizek dosežek pri
jezikovni pravilnosti nikakor 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.
Kot že rečeno, so tvorbne naloge običajno najbolj občutljive (najbolje ločijo med uspešnimi in manj uspešnimi); to
velja tudi za 21. nalogo z ID 0,31 za A-del, 0,40 za B-del in 0,45 za C-del.
Letošnji preizkus za 9. razred je bil v primerjavi z lanskim nekoliko lažji; to kažejo tako skupni povprečni dosežek kot
IT posameznih nalog. Dejstvo pa je, da učenke in učenci v zadnjih dveh letih naloge opuščajo bistveno bolj, kot je
to veljalo poprej.

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

99

SKLEPNE UGOTOVITVE
Letošnji preizkus za 6. razred je bil v primerjavi z lanskim nekoliko težji, prav nasprotno pa velja za 9. razred. V
zadnjih dveh letih je zaznati trend večjega opuščanja nalog, kot omenjamo zgoraj. To lahko pomeni, da sta
preizkusa predolga (učenke in učenci namreč bolj opuščajo naloge v zadnjem delu preizkusa, ne glede na to, ali
gre za književni ali jezikovni del). Lahko pa pomeni le, da učenke in učenci naloge, ki se jim zdijo (pre)težke in so
dejansko kognitivno zahtevnejše (samostojno tvorjenje odgovorov ali zaokroženega besedila), enostavno
preskočijo.
Dosežkov pri slovenščini med leti, kot že rečeno, ni mogoče zanesljivo primerjati: v preizkusih se preverjajo različni
standardi znanja iz učnega načrta, isti standardi se preverjajo z različnimi tipi nalog, število nalog je različno, poleg
tega temeljijo na različnih izhodiščnih besedilih (čeprav so ta primerljivo dolga in izvirno namenjena mladim
bralcem). Učenke in učenci imajo kljub priporočilom, naj se pri pouku slovenščine več pozornosti posveča
samostojnemu tvorjenju besedil, pa naj gre za (krajše) odgovore na odprta vprašanja ali tvorjenje (daljših)
zaokroženih besedil, s tem še vedno velike težave. Učenke in učenci slabo rešujejo naloge, v katerih je treba najti
podatke s primerjavo ali podatke, ki iz besedila niso neposredno razvidni (zahtevajo torej »branje med vrsticami«).
Učiteljicam in učiteljem zato svetujemo, naj pri pouku slovenščine izvajajo naloge, ki bodo učenke in učence
spodbujale k vsebinskemu analiziranju besedil, naj ne ponujajo zgolj vprašanj po temeljnih podatkih (kdo, kaj,
kje, zakaj ipd.), na katera je mogoče odgovoriti brez globljega razumevanja besedila. Učenke in učenci naj bi
seveda imeli določeno temeljno znanje (poznali naj bi imena literarnih obdobij in slovenskih avtoric in avtorjev, ki
jim pripadajo itd.), a učiteljice in učitelji naj jih spodbujajo, da se bodo lotevali tudi nalog višjih (taksonomskih)
ravni oz. da bodo v njih videli (pozitiven) izziv. To pomeni, naj ob preverjanju literarnovednega znanja in védenja o
jeziku učenke in učence spodbujajo k utemeljevanju (literarnih in jezikovnih) pojavov s podatki iz besedil (uporaba
znanja). Učenke in učenci naj bi v procesu izobraževanja pridobili tudi čim več izkušenj z učinkovitim in
jezikovno pravilnim pisnim sporazumevanjem. To za učiteljice in učitelje res pomeni več dela s popravljanjem in
pripravo ustrezne povratne informacije ob tvorjenih besedilih, a je tudi učinkovito in predvsem (praktično)
uporabno.
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PRILOGA
I. DEL
Andrej Rozman Roza

OBUTI MAČEK

8. PRIZOR – ODLOČITEV
KRALJ bere pismo. KRALJICA veze.
KRALJ
Grof Brdavšek prosi, da bi se s poroko pohitelo,
ker ga od maja naprej čaka zelo zahtevno delo,
zaradi katerega se bo izogibal vsaki zabavi –
zato želi, da se veseli dogodek pred tem opravi.
KRALJICA
Odlično! Tudi meni bi bilo zelo všeč,
če bi se čim prej končala ta reč.
Marjetica!
MARJETICA pride.
KRALJICA
Z očetom sva razmišljala in sva sklenila –
KRALJ
– da bi bilo najbolje, če bi bila poroka že aprila.
MARJETICA
Aja? Kakšna poroka? O čem govorita?
KRALJICA
Marjetica, prosim, jaz sem tega že sita!
MARJETICA
Ne vem, kakšna poroka in zakaj se jeziš?
KRALJ
Poroka z grofom Brdavškom, sapramačkainmiš!
MARJETICA
In kaj se nas tiče njegova poroka?
KRALJICA
Marjetica, meni že živčevje poka!
KRALJ
Počasi, razločno, natančno.
Ti se boš z grofom Brdavškom poročila aprila.
MARJETICA
Aja? In kje sta vidva ta podatek dobila?
KRALJ
Prosim, obnašaj se zrelo! Dovolj si že velika!
Z Brdavškom se boš poročila brez debate in pika!
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MARJETICA
In zakaj?
KRALJ
Kako zakaj?
MARJETICA
No, vsaka stvar ima svoj vzrok.
KRALJ
Globoko vdahne in govori z umirjenim glasom.
Poslušaj. Jaz sem kralj in ti si moj edini otrok.
Ker imam hčer brez moža in nobenega sina,
če ta hip umrem, razpade kraljevina.
Ker vlada lahko le kralj –
KRALJICA
Kar je sicer škandal!
KRALJ
– bi se moji bratje in strici par let med sabo borili,
potem pa kraljevino na kose razdelili.
Če pa bi ti moža imela,
bi vojne ne bilo in bi država ostala cela.
KRALJICA
Tako je to, ja. Tvojega moža vsa kraljevina potrebuje.
MARJETICA
Razumem. Ampak kolikor vem,
se za roko kraljične ponavadi tekmuje.
KRALJICA
No – to je pa res – o tem sem že brala.
KRALJ
Ampak vmes se je svet spremenil.
In ta navada se ni obdržala.
MARJETICA
No, če se ni obdržala ta navada, se ne bo niti kraljevina.
Nisem jaz kriva, če nimata sina.
KRALJICA
Marjetica!
KRALJ
Presneta smrklja! Da se ti takole upre,
ko smo ji vendar dali čisto vse.
MARJETICA
Takole bo – pristanem na poroko,
Le če se tekmovalo bo za mojo roko.
KRALJ
In kakšna so ta tekmovanja?
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MARJETICA
Kandidatom se zastavlja težka vprašanja
ali pa morajo izpolniti nalogo –
prinest ali zlato jabolko ali živo vodo.
KRALJ
No, saj ne rečem, taka darila
človeka bi razveselila.
Prav. Naj bo. Objavili bomo oglas.
O nalogah za kandidate pa bom odločal jaz.
Zase.

Oglas bomo dali samo v Kraljevodružinske novine,
ki jih ne bere nihče razen naše družine.
In poleg nas ga bo prebral
le grof Brdavšek, ki bo zmagal brez težav.

Vhodni zvonec. Vstopi MAČEK, obložen z vsem mogočim.
MAČEK
Izroča posamezne stvari.
Tu je za našo vrhovno cvetlico šopek cvetlic,
pa za našega prvega lovca šopek prepelic.
Tu so sadike in rdeče trepetlike 7.
In zdaj čakam navodila
glede tega, kdaj bi vaša gnada 8 izvolila
najti dragoceni čas,
da jih na lov in k sebi domov
povabi markiz Karabas.
KRALJ
Torej, zdaj imam neke druge stvari.
Konkretno – moja hči se čez en mesec moži.
MAČEK
A tako? A dajte no?
KRALJ
Tako da bi do tistega čudovitega kraja
utegnil priti šele enkrat maja.
Obiščite nas konec aprila,
se bova takrat dogovorila.
MAČEK
Tako torej. No prav.
Pa lep pozdrav.
Gre.
Piše pismo za MATICA. Piše zelo hitro.

7
8

MARJETICA

trepetlika: vrsta listavca
vaša gnada: vaša milost, nagovor fevdalnega gospoda
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Steče za MAČKOM.

Dragi Matija, ne vem, kaj naredit.
Imam težave. Moram se poročit.
Če ti je kaj do mene,
pridi čez teden dni,
ko bom vedela, kdaj in kje
se tekmovanje zame vrši.
Stari hočejo, da se poročim z neko ogabo,
jaz pa bi se edinole s tabo.
Sicer rajši umrem. Poljub. Em.

(Odlomek.)
(Andrej Rozman Roza, Brvi čez morje, Cankarjeva založba, 2009, str. 237–241.)
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II. DEL
Besedilo 1

Moji starši so nemogoči!
Ne poznam pubertetnika, ki ne bi kdaj izustil tega stavka. Starši ti grejo na živce, ker te ne
pustijo tako dolgo biti zunaj, kot bi si želel. Zahtevajo, da se učiš – tebi se pa ne ljubi. Ne
verjamejo ti, da boš zmogel brez učenja, pa če jim še tako zatrjuješ. Očitajo ti dolge ure za
računalnikom, kadar brskaš po spletnih straneh, ti pa imaš občutek, da so »fosili« in da ne
razumejo, da so prijatelji trenutno najpomembnejši. Kar naprej se vtikajo vate, radi bi ti
odrejali dan in noč in ne verjamejo, da zmoreš tudi sam, brez njihovega nadzora in
tečnarjenja.
(Če bi poslušali tvoje starše, bi verjetno slišali nasprotno: Moj najstnik je nemogoč! Vse
naredim zanj, on pa nič. Njegova soba je obupna! Šolo šprica. Ni mi povedal za tri cveke. Z
zabave zmeraj pride prepozno domov. Celo dopoldne prespi, potem pa pričakuje še kosilo v
postelji. Samo na internetu visi, doma pa ni nič od njega. Ne da se pogovarjati z njim, ker
takoj znori.)
Najbrž je tudi tebi jasno, da je resnica nekje na pol poti. Interesi otrok in staršev so si včasih
tako nasprotni le na videz. Ti, otrok (in mladostnik), se zavzemaš za čim večjo svobodo in za
svoje interese, rad bi čim več samostojnosti. Želiš potešiti potrebo po prijateljih, po
pogovorih, po aktivnostih, ki te veselijo, kar je vse zelo v redu in je tako rekoč tvoja razvojna
naloga. Starši pa želijo, da bi ti uspelo v šoli, da se ti ne bi zgodilo kaj hudega, da bi bil varen
– skratka, da bi ti bilo lepo.
In veš, kje se s starši srečaš? Vsi si želite (ti in starši, čeprav jim tega včasih ne verjameš),
da bi vam bilo lepo, le da ti tega ne prepoznaš. Ne poznam staršev, ki bi želeli svojemu
otroku slabo. Včasih to težko razumeš, najraje bi, da bi te pustili pri miru. Ampak starši so
dolžni skrbeti zate. Že s tvojim rojstvom so prevzeli to skrb in je zdaj ne morejo spustiti iz rok.
Zato ti svetujem: postani diplomat in meje tvoje svobode se bodo razširile.
Kaj ti bo prineslo olajšanje (to velja tudi za starše):
1. Čim bolj mirno povej staršem, kaj si želiš.
2. Pogajaj se z njimi o primerni rešitvi – malo boš popustil ti, malo starši, pa boste vsi
bistveno bolj zadovoljni.
3. Spoštuj dogovore (tako imaš bistveno več možnosti, da te bodo starši naslednjič
pustili zunaj dlje časa).
4. Poskušaj doma prevzeti kakšno družinsko obveznost (morda odnašanje smeti,
pospravljanje pomivalnega stroja, pripravljanje mize …).
Česa ne počni (to velja tudi za starše):
5. Ne vztrajaj trmasto pri svojih zahtevah.
6. Ne povzdiguj glasu in ne preklinjaj.
7. Ne loputaj z vrati.
8. Ne misli, da so ti starši dolžni streči.
Prav nič te ne stane, če poskusiš tako ravnati. Prepričana sem, da boš imel več svobode in
manj omejitev. Ali ni to tisto, kar si želiš?
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Besedilo 2

Zakaj me starši ne razumejo?
Odraščajoč mladostnik in starši se pogosto znajdejo v konfliktu in prepiri s starši so nekaj
povsem običajnega. Mladi si želimo, da bi lahko delali in se odločali po svoje, da se starši ne
bi vtikali v naše zadeve in bi nas pustili pri miru. Starši pa težko razumejo, da njihov otrok
odrašča, se osamosvaja in zna razmišljati s svojo glavo.
Moti nas, da nas starši kar naprej nekaj sprašujejo, nam prepovedujejo stvari in nam
govorijo, kaj naj počnemo. Navadno starši to počnejo zato, ker nas imajo radi, jih skrbi in nas
hočejo zavarovati. Nekatere stvari se jim zdijo za našo starost neprimerne. Ponavadi se nam
zdi, da pretiravajo v svoji skrbi in želji, da bi nas zavarovali. Včasih imamo občutek, da nam
kaj prepovejo samo zato, da bi uveljavili svoj prav in avtoriteto. Naši starši so odraščali v
času, ko so bila tveganja manjša, kot so sedaj. Starši zaradi tega še bolj trepetajo ob pasteh
odraščanja, na katere mladi lahko naletimo na vsakem koraku: zloraba drog, naraščanje
telesnega in duševnega nasilja, vedno več nesreč mladih v prometu, spolne bolezni. Pogosto
starši ne vedo, kaj naj storijo, mnogi med njimi takšnih problemov v svojem odraščanju niso
poznali.
Največ nesoglasij se da rešiti z odkritim mirnim pogovorom. To je včasih zelo težko, še
posebej, kadar imaš občutek, da starši nimajo prav in te ne poslušajo. Razloži jim, kako se
počutiš, kaj ti misliš in zakaj meniš, da nimajo prav. Staršem pa moraš dati možnost, da tudi
oni povedo, kaj čutijo, in ti razložijo, zakaj so ti kakšno stvar prepovedali ali ti naložili kakšno
nalogo. Morda boš po pogovoru tudi ti ugotovil, da imajo starši prav, in jih boš bolje razumel.
Pa tudi starši bodo bolje razumeli tebe in tvoj način razmišljanja in morda bodo končno dojeli,
da odraščaš in se osamosvajaš, postajaš vedno bolj odgovoren … Potem ti bodo bolj zaupali
in komunikacija z njimi bo lažja.
Besedilo 3

116 111
TOM TELEFON
TOM je telefon za otroke in mladostnike.
Na brezplačni telefonski številki 116 111
lahko svetovalcem zaupajo svoje težave
ali jih prosijo za nasvet in dodatne
informacije. Anonimnost in zaupnost
pogovora in klicateljev sta zagotovljeni.
Mladi lahko pokličejo na TOM vsak dan,
tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in
20. uro na brezplačno številko 116 111.

(Prirejeno po: http://www.e-tom.si/teme. Pridobljeno: marec 2017.)
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I. DEL
Naloge iz I. dela se navezujejo na besedilo Andreja Rozmana Roze Obuti maček.
Pozorno preberi izhodiščno besedilo in reši naloge.

1.

O čem predvsem govori dramsko besedilo? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

O medgeneracijskem sporu.

B

O prevari z oglasom.

C

O načrtovanju poroke.

Č

O mladenkini skriti ljubezni.
(1 točka)

2.

S čim v Brdavškovem pismu se strinjata kralj in kraljica?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(1 točka)

3.

Kaj zaplete dogajanje?

________________________________________________________________
(1 točka)

4.

Za kralja lahko trdimo, da je trmast in popustljiv hkrati. V čem se to kaže? Vsako lastnost
utemelji s primerom iz izhodiščnega besedila.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(2 točki)
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5.

Zakaj kralj omenja brate in strice? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Zaradi sorodstvenih vezi.

B

Zaradi njihovih sinov.

C

Zaradi njihove bojevitosti.

Č

Zaradi svojega nasledstva.
(1 točka)

6.

Preberi del izhodiščnega besedila.
KRALJ
Globoko vdahne in govori z umirjenim glasom.
Poslušaj. Jaz sem kralj in ti si moj edini otrok.
Ker imam hčer brez moža in nobenega sina,
če ta hip umrem, razpade kraljevina.
Ker vlada lahko le kralj –
KRALJICA
Kar je sicer škandal!
Kaj je želela kraljica sporočiti kralju s svojim odzivom?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(1 točka)

7.

Preberi.
Tu je za našo vrhovno cvetlico šopek cvetlic,
pa za našega prvega lovca šopek prepelic.
Koga Maček imenuje vrhovna cvetlica in koga prvi lovec? S svojimi besedami pojasni,
kaj pomeni takšno poimenovanje. Kaj hoče doseči z njim?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(3 točke)
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8.

Kakšen je Marjetičin odnos do Brdavška in Matica? Pojasni.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(1 točka)

9.

Za izhodiščno besedilo je značilna komična perspektiva. Utemelji.
V odgovoru povzemi, kako se to kaže skozi govorjenje dramskih oseb.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(1 točka)

10. Preberi del izhodiščnega besedila.
MARJETICA
Kandidatom se zastavlja težka vprašanja
ali pa morajo izpolniti nalogo –
prinest ali zlato jabolko ali živo vodo.
10. a)

Kako imenujemo pesniško sredstvo, ki je predstavljeno s podčrtanima besednima
zvezama?
A

Primera.

B

Poosebitev.

C

Okrasni pridevek.
(1 točka)

10. b)

Katero vlogo ima v besedilu?

_____________________________________
(1 točka)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

109

11. Napiši besedilo. V njem povzemi:
– kateri pogoj Marjetica postavi očetu glede svoje poroke,
– kako se na to odzove kralj,
– kaj je Marjetičin in kaj kraljev namen,
– kako bosta svoja namena dosegla,
– katera značajska lastnost ju povezuje.
Napiši zaokroženo besedilo, dolgo do 6 povedi.
A

B

4

2

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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12. a)

Kateremu obdobju pripada Andrej Rozman Roza (rojen 1955)?

____________________________________
(1 točka)
12. b)

Navedi enega njegovega sodobnika ali sodobnico.

____________________________________
(1 točka)

13. Kateri podatki manjkajo v preglednici? Napiši jih na ustrezna mesta.
Zvrst/vrsta

Naslov književnega
dela

Avtor/avtorica
(ime in priimek)

Književno obdobje
razsvetljenstvo

Bobi

(2 točki)
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II. DEL
Naloge iz II. dela se navezujejo na besedila Moji starši so nemogoči!, Zakaj me starši
ne razumejo? in TOM telefon.
Pozorno preberi izhodiščna besedila in reši naloge.

1.

Kaj je besedilo 1? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Nasvet.

B

Navodilo.

C

Opis.

Č

Prošnja.
(1 točka)

2.

Kaj je tema besedil 1 in 2?

________________________________________________________________
(1 točka)

3.

a)

Zakaj med mladostniki in starši prihaja do konfliktov? V odgovor vključi stališče
obojih. Pri tem upoštevaj besedilo 1.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1 točka)
3.

b)

Ali imajo starši in mladostniki v primeru konfliktov skupen cilj? Utemelji. Odgovor
napiši v povedi.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(2 točki)
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4.

Kdo je glede na besedilo 1 odgovoren za rešitev težav?

________________________________________________________________
(1 točka)

5.

Zakaj se starši danes bolj bojijo za svoje odraščajoče otroke, kot so se nekoč? Upoštevaj
besedilo 2. Odgovor napiši v povedi.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(2 točki)

6.

Katero pravilo iz besedila 1 naj bi mladostnik upošteval, če bi od staršev slišal navedene
očitke? Na črtico napiši številko ustreznega pravila.
Celo dopoldne prespiš, potem pa pričakuješ še kosilo v postelji. _____
Samo na internetu visiš, doma pa ni nič od tebe. _____
Z zabave zmeraj prideš prepozno domov. _____
(2 točki)

7.

V katerem primeru lahko pokličeš številko TOM?

________________________________________________________________
(1 točka)

8.

Napiši tri prednosti TOM-a.

________________________________________________________________
(1 točka)

9.

Katera poimenovanja so v besedilu 1 uporabljena za mlade? Napiši tri.

________________________________________________________________
(1 točka)
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10. a)

Kaj v besedilu 2 pomenita navedeni besedi? Na črtici napiši ustrezni številki.
avtoriteta _____

1. znanje
2. vpliv
3. avtor

komunikacija _____

1. povezava
2. zgovornost
3. sporazumevanje
(1 točka)

10. b)

Ali sta besedi avtoriteta in komunikacija domači besedi? Pojasni.

_____________________________________________________________
(1 točka)

11. Preberi poved.
Postani diplomat in meje tvoje svobode se bodo razširile.
Razloži s svojimi besedami, kaj v povedi pomeni podčrtana beseda.

________________________________________________________________
(1 točka)

12. V povedih sta podčrtani slogovno zaznamovani besedi. Spremeni ju v slogovno
nezaznamovani. Napiši novi povedi.
Samo na internetu visi.

________________________________________________________________
Šolo šprica.

________________________________________________________________
(2 točki)

114

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

13. Besede v oklepajih postavi v pravilne oblike.
Od _________________________ (starši) pogosto slišimo, da so najstniki nemogoči.
A dejstvo je, da se z _________________________ (otroci) pogosto premalo pogovarjajo.
Posledica je, da mladostniki svoje težave raje zaupajo ________________________
(prijatelji).
(2 točki)

14. Preberi povedi.
Navadno starši to počnejo zato, ker nas imajo radi, jih skrbi in nas hočejo zavarovati.
Ponavadi se nam zdi, da pretiravajo v svoji skrbi in želji, da bi nas zavarovali.
Ali sta obe podčrtani besedi glagola?
DA

NE

Pojasni.

________________________________________________________________
(1 točka)

15. Preberi poved.
Ne da se pogovarjati z njim, ker takoj znori.
Poved pretvori v poved z veznikom zato.

________________________________________________________________
(2 točki)

16. Kaj izraža podčrtani del povedi? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
Da bi nas zavarovali, starši pogosto pretiravajo.
A

Čas.

B

Način.

C

Namen.

Č

Posledico.

D

Vzrok.
(1 točka)
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17. Preberi poved.
Pogosto starši ne vedo, kaj naj storijo.
17. a)

Vprašaj se po podčrtanem delu povedi.

___________________________________
(1 točka)
17. b)

Kako imenujemo podčrtani del povedi?

___________________________________
(1 točka)

18. Preberi poved.
Starši pa želijo, da bi ti uspelo v šoli, da se ti ne bi zgodilo kaj hudega in da bi bil varen.
18. a)

Koliko stavkov je v dani povedi? _____________________________________________
(1 točka)

18. b)

V katerem glagolskem naklonu je večina glagolov? _____________________________
(1 točka)

19. Preberi poved.
Strokovnjak reče mladostniku: »Postani diplomat!«
Premi govor pretvori v odvisnega.

________________________________________________________________
(2 točki)

20. Izhodiščna besedila so namenjena mlademu bralcu. Navedi eno jezikovno značilnost iz
besedila 1, ki kaže na to.

________________________________________________________________
(1 točka)
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21. Predstavljaj si, da kot Nasvetko pri šolskem časopisu pišeš nasvete za učenke in
učence. Devetošolka je napisala spodnje pismo.
Dragi Nasvetko,
prosim, pomagaj mi. Mama mi ves čas teži zaradi šole. Prepričana je, da bi lahko
imela petke, jaz pa sem čisto zadovoljna tudi s trojkami. Zelo veliko mi pomeni
nogomet: treniram ga trikrat na teden, jaz bi ga vsak dan, mami pa se že to zdi
preveč. Kaj naj naredim, da se zaradi šole in nogometa ne bi več toliko prepirali?
Obupana devetošolka
Napiši ji odgovor. Svetuj ji, kako naj reši svoje težave. Pri tem uporabi 3 podatke iz
besedil 2 in 3. Svoj odgovor ustrezno začni in končaj. Napiši zaokroženo besedilo, dolgo
do 6 povedi.
A

B

C

1

2

2

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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4.2.2 Predmetna komisija za italijanščino
4.2.2.1 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja 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
Preglednica 4.2.2.1.3: Specifikacijska tabela, italijanščina, 6. razred

4.2.2.2 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja 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
Preglednica 4.2.2.2.3: Specifikacijska tabela preizkusa znanja, italijanščina, 9. razred
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4.2.2.1 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz italijanščine v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacije o preizkusu 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 osnovne šole z italijanskim učnim jezikom (2011) na
narodno mešanem območju Slovenske Istre.
Preizkus je sestavljen iz enega daljšega besedila (odlomek iz mladinskega romana z naslovom Il drago in discarica
avtorice Cristine Brambilla). Naslov besedila je Poco in se nanaša na ime glavnega junaka romana. Osem nalog
preizkusa (od 1. do 8.) preverja zmožnost samostojnega tihega branja, razumevanja vsebine in vrednotenja
besedila. Druge naloge (od 9. do 12.) preverjajo jezikovno in metajezikovno zmožnost. Zadnja, 13. naloga je
tvorbna.
Preizkus iz italijanščine uvaja različne tipe nalog, kot so odgovori na vprašanja, izbirni tip naloge, naloge
dopolnjevanja, povezovanja, urejanja in pretvarjanja ali substitucijske naloge.
Preizkus znanja vključuje naloge na različnih zahtevnostnih ravneh: preprostejše naloge, ki zahtevajo poznavanje
in razumevanje bistvenih podatkov besedil, ter kompleksnejše in bolj strukturirane naloge, ki vključujejo
zahtevnejše miselne procese (npr. samostojno tvorjenje pisnega besedila).
Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje je sledeča:
Preglednica 4.2.2.1.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Taksonomska
stopnja

I.
II.
III.

Delež
v preizkusu

Ravni ciljev

znanje in poznavanje
razumevanje
uporaba/sinteza znanja

30 %
35 %
35 %

Analiza dosežkov
Nacionalni preizkus iz italijanščine ob koncu drugega obdobja je v šolskem letu 2017/2018 opravljalo 43 učencev
6. razreda iz osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom. Učenci so od možnih 40 točk dosegli povprečno 23,67
točke oz. 59,19 %.
Osnovni statistični podatki
Letošnji povprečni dosežek pri preizkusu je višji od lanskega dosežka pri NPZ in je bolj podoben dosežkom, ki so
jih učenci dosegli v prejšnjih letih. Nekoliko se razlikuje razvrstitev dosežkov znotraj posameznih področij
sporazumevalne zmožnosti (bralno razumevanje, (meta)jezikovna zmožnost, sporočanje). Minimalno število
doseženih točk je 10 (25 odstotnih točk), maksimalno pa 35 (87,5 odstotne točke).
Preglednica 4.2.2.1.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

43
19
40
23,67
59,19
14,40
0,59
0,77
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Dosežki po spolu in regijah
NPZ iz italijanščine ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja je opravljalo 25 učencev in 18 učenk.
Preizkus se izvede samo v eni (obalno-kraški) regiji, opravlja ga omejeno število učencev (letos 43). Posledično
podatki ne omogočajo posploševanja in analize po regijah. Kar zadeva spol, je dosežek učenk rahlo višji od
dosežka učencev (učenci: minimalno število doseženih odstotnih točk je 25 %, maksimalno 85 %; učenke:
minimalno število doseženih odstotnih točk je okoli 38 %, maksimalno pa 88 %).
Slika 4.2.2.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri italijanščini, 6. razred
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Opisi 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

Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.2.1.3: Specifikacijska tabela, italijanščina, 6. razred
Naloga

Taksonomska
stopnja

Področje preverjanja

Tip naloge

IT

ID

01

II.

Bralno razumevanje

izbirni tip

0,60

0,17

02. a

III.

Bralno razumevanje

izbirni tip

0,51

0,28

02. b

III.

Bralno razumevanje

odgovori na vprašanje

0,21

0,38

03

I.

Bralno razumevanje

izbirni tip

0,86

0,07

04

II.

Bralno razumevanje

izbirni tip

0,95

0,03

05. a

I.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,58

0,13

05. b

I.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,88

0,47

06. a

II.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,91

0,16

06. b

II.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,30

0,06

07

I., II.

Bralno razumevanje

pravilno/napačno

0,81

0,23

08

III.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,53

0,40

09

II.

Pomenoslovje

dopolnjevanje

0,69

0,45

10

II.

Metajezikovna zmožnost

dopolnjevanje

0,69

0,38

11

I.

Metajezikovna zmožnost

odgovor na vprašanje

0,47

0,32

12

III.

Pomenoslovje

dopolnjevanje

0,50

0,44

13. a

III.

Pisni sestavek – upoštevanje navodil

tvorbna naloga

0,67

0,38

13. b

III.

Pisni sestavek – besedišče

tvorbna naloga

0,53

0,61

13. c

III.

Pisni sestavek – jezikovna pravilnost

tvorbna naloga

0,33

0,64

13. d

II.

Pisni sestavek – zgradba besedila
– pravopis oz. čitljivost zapisa

tvorbna naloga

0,33

0,65
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Naloge I. taksonomske stopnje preverjajo minimalne standarde po učnem načrtu, zmožnost iskanja bistvenih
podatkov (3., 5., 7. naloga) ter poznavanje slovničnih struktur (11. naloga).
Naloge II. taksonomske stopnje preverjajo temeljne standarde znanja iz učnega načrta, razumevanje in
povezovanje podatkov v besedilih (1., 4., 6., 7. naloga), pomena besed (9. naloga) in različne jezikovne naloge, ki se
nanašajo na glagolski sistem italijanskega jezika (10. naloga).
Na III. taksonomski stopnji učenci dokazujejo zmožnosti razumevanja, povezovanja, sklepanja in utemeljevanja
(2., 8. naloga), zmožnost razlikovanja med različnimi pomeni besednih zvez (12. naloga), zmožnost tvorbe
ustreznega pisnega besedila, upoštevajoč navodila, zgradbo besedila in ustrezni slog besedišča (13. naloga).
Iz preglednice 4.2.2.1.3 je razvidno, da je velika večina učencev uspešno reševala naloge, ki preverjajo bralno
razumevanje, predvsem pri postavkah, ki zahtevajo iskanje določenih specifičnih podatkov (4., 6. a-, 5. b-,
3., 7. naloga). Učenci so bili uspešni tudi pri poznavanju različnih pomenov besed (9. naloga), pri uporabi različnih
oblik italijanskega glagolskega sistema (10. naloga) ter pri tvorbi ustreznega pisnega besedila z uporabo danih
navodil (13. a-naloga).
Približno polovica učencev je uspešno reševala naloge razumevanja in povezovanja podatkov v besedilih (2. a-naloga)
ter kompleksne naloge, ki se nanašajo na poznavanje slovničnih struktur (11. naloga), na zmožnost razlikovanja
med različnimi pomeni besednih zvez (12. naloga) ter na uporabo ustreznega besedišča pri tvorbni nalogi (13. bnaloga).
Manjše število učencev je uspešno reševalo najbolj kompleksne naloge razumevanja, povezovanja, sklepanja in
utemeljevanja svojega mnenja (nalogi 2. b in 6. b).
Za razliko od lanskega leta, so bili pri NPZ 2018 v 6. razredu indeksi diskriminativnosti pri nekaterih nalogah
neustrezni (naloge 3., 4., 6. b).
Pri tvorbni nalogi (13. naloga) so učenci večinoma dokazali poznavanje besedilne vrste in upoštevali navodila
naloge (III. taksonomska stopnja). Pri približno polovici učencev je bila ustrezna tudi raba besedišča (III. taksonomska
stopnja). Približno tretjina učencev je pri pisnem sestavku zadostila načelu pravilnosti (III. taksonomska raven) in
ustrezne zgradbe besedila ter rabe ustreznega pravopisa in čitljive pisave (II. taksonomska stopnja). Kot v prejšnjih
letih, tudi pri NPZ 2018 v 6. razredu ima tvorbna naloga ustrezen indeks diskriminativnosti, kar pomeni, da so
dosežki pri pisnem sporočanju skladni s splošnim rezultatom na nacionalnem preizkusu.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Učiteljem priporočamo pri pouku izvajanje nalog v različnih avtentičnih kontekstih, v katerih bi učenci naučene
jezikovne strukture intenzivno in ustrezno uporabili. Priporočamo tudi načrtno razvijanje bralnih strategij, zlasti kar
zadeva II. in III. taksonomske stopnje.
Hkrati predlagamo, da se učence spodbuja k samostojnemu tvorjenju pisnih/ustnih besedil, in sicer:
−
−

s samostojnim tvorjenjem daljših odgovorov ali krajših besedil,
s 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 jih organizirajo izobraževalne
institucije.
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ALLEGATO ALLA PROVA

POCO
Mi chiamo Poco e al tempo in cui questa storia è cominciata avevo undici anni.
Sir George mi ha spiegato che sicuramente chi mi ha messo questo nome non
voleva chiamarmi così. Forse aveva in mente di battezzarmi Pico, che è un
nome italiano, o Paco, che è un nome spagnolo, ma di sicuro non Poco, che
più che un nome sembra un insulto. Peccato che la mia nonna non sia più
qui per dire la sua. Perché è stata la mia nonna a tirarmi su, ma siccome
negli ultimi tempi era parecchio stramba, non si ricordava più da dove fosse
saltato fuori Poco. Forse al tempo della mia nascita era famoso un bellissimo
attore che si chiamava come me, però non ci sono prove. Sir George pensava
che ci fosse stato un errore di pronuncia da parte dei miei genitori e che è solo
per uno sbaglio che sono diventato Poco, il monnezzaro.
… Che cos’è un monnezzaro? Il monnezzaro è un lavoro. Quasi tutti quelli che
vivevano alla discarica facevano i monnezzari.
… Il monnezzaro è uno che lavora nel ramo dei rifiuti. Più che altro lavora
nell’immondizia, nel senso che fin da piccolo un monnezzaro sguazza nella
spazzatura a caccia di rifiuti interessanti, li separa e li rivende.
Io ero un monnezzaro di carta. Ma c’è chi cerca il ferro, l’alluminio, la stoffa.
Quando avevo raccattato un bel mucchio di pattumiera di prima qualità,
andavo a rivenderla a Don Crudenzio che era il padrone della discarica.
Don Crudenzio era il signore della spazzatura, il re dell’immondizia,
l’imperatore del pattume.
La vera passione di Don Crudenzio però erano gli animali. Catturava tutti quelli
su cui riusciva a mettere le unghie e più eran strani e più gli piacevano. Per
questo si teneva la discarica, perché ogni tanto ci finiva dentro qualche strana
bestia e il monnezzaro che gliela portava si guadagnava una baracca più
decente.
(adattamento da “Il drago in discarica” di Cristina Brambilla)
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Leggi attentamente il testo Poco e risolvi gli esercizi che ti vengono proposti.

1. Il testo che hai letto è un testo:
A

poetico

B

descrittivo

C

regolativo

D

narrativo
(1 punto)

2. a) Il testo che hai letto è scritto da:
A

un bambino

B

un adolescente

C

una ragazza

D

una nonna
(1 punto)

2. b) Motiva la risposta alla domanda 2.a con due ragioni.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(2 punti)

3. Il testo è scritto:
A

in prima persona plurale

B

in terza persona singolare

C

in prima persona singolare

D

in terza persona plurale
(1 punto)
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4. Sottolinea fra i seguenti nomi quelli che non sono personaggi del racconto.
Don Crudenzio

Paco

Sir George

Poco

Pico
(1 punto)

5. Rispondi in modo completo e corretto alle seguenti domande.
5. a) Dove viveva Poco?
__________________________________________________________
(1 punto)
5. b) Che cosa faceva di mestiere?
__________________________________________________________
(1 punto)
6. Rispondi in modo completo e corretto alle seguenti domande.
6. a) Chi era Don Crudenzio?
__________________________________________________________
(1 punto)
6. b) Che cosa comperava da Poco?
__________________________________________________________
(1 punto)
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7. Segna se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a)

Poco è un bambino di undici anni.

V

F

b)

Poco, più che un nome, sembra un insulto.

V

F

c)

La nonna di Poco è ancora viva.

V

F

d)

Poco è stato allevato dai suoi genitori.

V

F

e)

Sir George dice che Poco era il nome di un attore
famoso e bellissimo.

V

F

f)

Paco è un nome spagnolo.

V

F
(6 punti)

8. Leggendo attentamente il testo spiega dove lavora e che cosa fa un
“monnezzaro”. Rispondi in modo completo e corretto.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(2 punti)
9. Nel testo ci sono quattro sinonimi della parola “immondizia”. Trascrivili qui sotto.
_____________________________

__________________________

_____________________________

__________________________
(4 punti)
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10. I seguenti verbi sono tratti dal testo. Volgili all'infinito.
sguazza: __________________________
avevo raccattato: ____________________
vivevano: __________________________
fosse saltato: _______________________
(2 punti)
11. Nelle seguenti frasi trova il soggetto e il predicato.
a) Il monnezzaro lavora nel ramo dei rifiuti.
Soggetto: ______________________________
Predicato: ______________________________
b) Al tempo della mia nascita era famoso un bellissimo attore.
Soggetto: ______________________________
Predicato: ______________________________
(4 punti)
12. Scrivi il significato delle seguenti espressioni, evidenziate nel testo, che si
riferiscono tutte alla nonna.
a tirarmi su: ________________________
parecchio stramba: __________________
non sia più qui: _____________________
per dire la sua: _____________________
(4 punti)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

127

13. “La vera passione di Don Crudenzio erano gli animali [...] e più eran strani più gli
piacevano.”
Continua il testo immaginando che un giorno arrivi nella discarica uno strano
animale, e precisamente un drago.
Descrivi il suo aspetto fisico, le sue abitudini alimentari e il suo comportamento.
a

b

c

d

2

2

2

2

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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4.2.2.2 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz italijanščine v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacije o preizkusu znanja.
Preizkus znanja na NPZ iz italijanščine po tretjem obdobju preverja doseganje ciljev in standardov znanja iz
veljavnega učnega načrta za italijanščino (Učni načrt za italijanščino 2011). V prvem delu uvaja odlomek
biografskega romana istrskega avtorja Giania Stuparicha z naslovom Racconti istriani (naslov odlomka je Le ore
meravigliose), v drugem delu pa opisovalno besedilo o regiji Istri italijanske novinarke Marielle Belloni, objavljeno
kot članek v turistični reviji Turismo all'aria aperta (naslov članka je La bellezza intatta dell'Istria).
Z nalogami, ki izhajajo iz navedenih besedil, preverjamo:
−
−
−
−

zmožnost razumevanja in vrednotenja prebranih besedil,
poimenovalno, upovedovalno, skladenjsko, pravopisno, slogovno zmožnost,
metajezikovno zmožnost,
zmožnost pisnega sporočanja dane besedilne vrste.

Naloge zahtevajo:
−
−
−

pomensko razčlembo,
okoliščinsko in pragmatično razčlembo ter
besedno-slovnično razčlembo.

Pri pisanju dane besedilne vrste (tvorbna naloga) pa vrednotimo vrsto podzmožnosti, kot so: sporočilnost,
vezljivost, jezikovna ustreznost in pravopisna zmožnost.
Preizkuse znanja praviloma 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 ter kompleksnejše, bolj strukturirane naloge, ki
vključujejo zahtevnejše miselne procese (npr. razlaga konceptov, razumevanje posredno izraženih stališč,
sklepanje iz sobesedila, samostojno tvorjenje daljših pisnih besedil).
Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje je sledeča:
Preglednica 4.2.2.2.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Taksonomska
stopnja

I.
II.
III.

Delež
v preizkusu

Ravni ciljev

znanje in poznavanje
razumevanje
uporaba/sinteza znanja

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

30 %
35 %
35 %

|

129

Analiza dosežkov
Nacionalni preizkus iz italijanščine ob koncu tretjega obdobja je v šolskem letu 2017/2018 opravljalo 38
učencev 9. razreda iz štirih osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom. Učenci so od možnih 60 točk dosegli
povprečno 31,61 točke, kar je 52,68 %.
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.2.2.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

38
43
60
31,61
52,68
16,43
0,53
0,87

Dosežki po spolu in regijah
NPZ iz italijanščine ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja je opravljalo 17 učencev in 21 učenk.
Preizkus se izvede samo v eni (obalno-kraški) regiji, opravlja ga omejeno število učencev (letos 38). Posledično
podatki ne omogočajo posploševanja in analize po regijah. Kar zadeva spol, so dosežki učenk manj razpršeni od
dosežkov učencev (učenci: minimalno število doseženih odstotnih točk je 5, maksimalno 83; učenke: minimalno
število doseženih odstotnih točk je 35, maksimalno 88). Dosežek učenk je večji od dosežka učencev od spodnjega
do zgornjega dela distribucije.
Slika 4.2.2.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri italijanščini, 9. razred
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Opisi 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 5, 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 preizkusa znanja, italijanščina, 9. razred
Naloga

Taksonomska
stopnja

Področje preverjanja

Tip naloge

IT

ID

01

I.

Bralno razumevanje

izbirni tip

0,71

0,40

02

III.

03

II.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,51

0,24

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,71

0,57

04

I.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,84

0,26

05

II.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,61

0,37

06

I.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,34

0,63

07

III.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje:

0,84

0,07

08

III.

Bralno razumevanje

odgovor na vprašanje

0,51

0,25

09

II.

Bralno razumevanje

kratek odgovor

0,50

0,49

10

I.

Pomenoslovje

izbirni tip

0,55

0,28

11.a

I.

Pomenoslovje

izbirni tip

0,32

0,22

11.b

I.

Pomenoslovje

izbirni tip

0,68

0,33

11.c

I.

Pomenoslovje

izbirni tip

0,39

0,22

11.d

I.

Pomenoslovje

izbirni tip

0,89

0,17

12

III.

Pomenoslovje

izbirni tip

0,37

0,01

13

III.

Pomenoslovje

izbirni tip

0,18

0,23

14.a

I.

Metajezikovna zmožnost

dopolnjevanje

0,39

0,45

14.b

I.

Metajezikovna zmožnost

dopolnjevanje

0,24

0,39

14.c

I.

Metajezikovna zmožnost

dopolnjevanje

0,50

0,50

14.d

I.

Metajezikovna zmožnost

dopolnjevanje

0,24

0,22

15

II.

Pomenoslovje

kratek odgovor

0,89

0,36

16

I.

Bralno razumevanje

kratek odgovor

0,50

0,28

17

III.

Bralno razumevanje

kratek odgovor

0,50

0,16

18

II.

Bralno razumevanje

kratek odgovor

0,90

0,36

19

I.

Bralno razumevanje

kratek odgovor

0,63

0,41

20.a

III.

Bralno razumevanje

kratek odgovor

0,53

0,34

20.b

III.

Bralno razumevanje

kratek odgovor

0,21

0,03

21

III.

Bralno razumevanje

kratek odgovor

0,18

0,27

22.a

I.

Pomenoslovje

izbirni tip

0,82

0,27

22.b

I.

Pomenoslovje

izbirni tip

0,47

0,28

23

III.

Pomenoslovje

izbirni tip

0,74

0,18

24.a

III.

Metajezikovna zmožnost

dopolnjevanje

0,11

0,45

24.b

III.

Metajezikovna zmožnost

dopolnjevanje

0,61

0,48

24.c

III.

Metajezikovna zmožnost

dopolnjevanje

0,55

0,37

24.d

III.

Metajezikovna zmožnost

dopolnjevanje

0,50

0,43

25

III.

Metajezikovna zmožnost

izbirni tip

0,37

0,12

26

II.

Metajezikovna zmožnost

dopolnjevanje

0,63

0,58

27.a

II.

Pisni sestavek - upoštevanje navodil

tvorbna naloga

0,57

0,27

27.b

II.

Pisni sestavek - vsebinska ustreznost

tvorbna naloga

0,46

0,64

27.c

III.

Pisni sestavek - izražanje lastnih stališč

tvorbna naloga

0,26

0,63

27.d

II.

Pisni sestavek - jezikovna pravilnost

tvorbna naloga

0,37

0,62

27.e

II.

Pisni sestavek - besedišče

tvorbna naloga

0,25

0,59

27.f

I.

Pisni sestavek - pravopis in oblika

tvorbna naloga

0,34

0,68
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Na I. taksonomsko stopnjo spadajo naloge, ki preverjajo minimalne standarde znanja iz učnega načrta, npr.
zmožnost razumevanja bistvenih podatkov (1., 4., 6., 16. in 19. naloga) in minimalne pomenoslovne (10., 11. a-, 11. b-,
11. c-, 11. d-, 22. a- in 22. b-naloga) ter metajezikovne zmožnosti (14. a-, 14. b-, 14. c-, 14. d-naloga). Naloge
I. taksonomske stopnje je povprečno več kot polovica učencev praviloma rešila. Toda indeksi zanesljivosti kažejo,
da so te naloge dokaj ustrezno diskriminirale učence z različnimi jezikovnimi zmožnostmi.
Naloge II. taksonomske stopnje preverjajo temeljne standarde znanja iz učnega načrta. Z njimi preverjamo
bistvene podatke v besedilih (3., 9. in 18. naloga) ter poznavanje in pravilno uporabo pomenskih (15. naloga) in
slovničnih struktur (26. naloga).
Učenci so v povprečju dobro reševali naloge, ki preverjajo zmožnost razumevanja prebranega besedila (3., 9.
in 18. naloga). Dokazali so, da dobro obvladajo in uporabijo besedišče (15. naloga) ter jezikovne strukture
(26. naloga). Pri tvorbni nalogi (27. a- in 27. b-naloga) so učenci ustrezno upoštevali navodila ter predstavili
dokaj ustrezno vsebino, vendar z jezikovnimi napakami (27. d-naloga) in z uporabo samo delno ustreznega
besedišča (27. e-naloga). Kot v prejšnjih letih, tudi pri NPZ 2018 indeks zanesljivosti kaže, da so te naloge
uspešneje rešili učenci s povprečnim ali nadpovprečnim uspehom.
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. 2., 7., 8., 17., 20. a-, 20. b- in 21. naloga)
ter poznavanja in uporabe jezika in besedišča (12., 13. in 23. naloga) in metajezikovno zmožnost (24. a-, 24. b-, 24.
c-, 24. d- in 25. naloga). Učenci, ki se umeščajo v zgornjem delu distribucije dosežkov, v povprečju tvorijo besedilo
skladno z načeli sporočilnosti, jezikovne pravilnosti, z ustrezno notranjo in zunanjo zgradbo ter izražajo in
utemeljujejo lastna stališča. Naloge III. taksonomske stopnje imajo dokaj ustrezen indeks diskriminativnosti, čeprav
je pri posameznih nalogah neustrezen (npr. 7., 12. in 20. b-naloga). Indeks težavnosti je pri nekaterih nalogah
precej nizek (npr. 13. in 24. a-naloga), saj jih ustrezno rešijo le učenci, ki so dosegli višje število točk.
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.
Učenci so bili uspešni tudi 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 razumevanja sprejetega besedila),
samostojnem tvorjenju daljših odgovorov ali besedil,
temeljitejšem vrednotenju učenčevih izdelkov tudi z uvajanjem elementov samovrednotenja oz.
samopreverjanja učnih rezultatov.
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ALLEGATO ALLA PROVA

PRIMA PARTE

Le ore meravigliose
A Isola imparammo a conoscere ogni specie di
barche, a familiarizzarci coi remi e con la vela, a
uscire sul mare aperto. Tutte le ore del giorno le
passavamo al mare o sul mare e molte ore al
mandracchio. Il sole scottava. L’aria era
impregnata di quel caratteristico odore che
mandano le barche da pesca. Mescolati ai
pescatori, noi discorrevamo con loro, mentre
sulla riva essi mettevano ad asciugare le reti o
le aggiustavano. I pescatori amavano parlare
poco, ma intanto le loro mani lavoravano. Quelle
mani callose cotte dal sole e irruvidite dalla salsedine, abilissime a fare i nodi, i bei nodi
girati, che sembrano tanto semplici quando li fanno loro e che sono invece degli insolubili
imbrogli quando ci si provano i profani. […]
Spesso saltavamo nelle loro barche, quelle barche snelle e solide, di tipo piratesco, con la
grande vela triangolare e il fiocco, per lo più di colore arancione. Le vedevamo scivolare fuori
dal mandracchio silenziose la mattina prestissimo e ritornare all’imbrunire con l’ultima bava
del maestrale in poppa, con le reti cariche e luccicanti di sardoni e sardelle.
Nostro padre, che dirigeva lui barca e pesca – ma a vogare toccava a noi – nostro padre
lussignano 9, espertissimo, gareggiava coi pescatori isolani. S’era scelto un eccellente posto
per la pesca, al largo dello Scoglio e ogni volta andavamo su quello stesso posto. Per
trovare l’esatta posizione ci regolavamo con riferimenti terrestri, come i veri marinai. Da
pernio 10 ci serviva il campanile, col quale mettevamo in linea prima una villetta rosa e poi il
camino della fabbrica: all’incrocio delle due rette così ottenute era il nostro posto. Qui
affondavamo l’ancora, una grossa pietra legata a parecchie braccia 11 di corda; qui buttavamo
in acqua la bruma 12; qui stavamo lunghe ore cullandoci e pescando, qualche volta dall’alba
fino a mezzogiorno.
Meravigliose ore: il sole, che vedevamo salire a poco a poco sopra di noi, ci abbrustoliva
torsi e gambe. Sul mare brillante, vicino da una parte, il promontorio d’Isola; dall’altra,
lontana e come velata, Trieste, signora del golfo. Vedevamo incresparsi l’insonnolita
superficie del mare sotto il levante, poi tornava la calma e infine a metà mattina si levava il
maestrale, il maistro, che dopo le dieci andava via via rinforzando sino a diventar gagliardo
e a farci bravamente ballare.
Si preparava così la nostra fatica per il ritorno: non era facile remare con quel mare tanto
mosso, ma noi ormai eravamo diventati provetti rematori e robusti allo sforzo dei remi. Ogni
volta che domandavamo a nostro padre la vela per risparmiar fatica egli ci rispondeva: “La
vela, dopo; prima bisogna abituarsi ai remi, essere una cosa sola coi remi, nella calma, nel
vento, con tutti i nostri tempi.” Noi brontolavamo in cuor nostro, ma la scuola marinara di nostro
padre fu per noi un’eccellente scuola d’educazione della volontà e d’irrobustimento fisico.
(da: G. Stuparich, Racconti istriani, Ed. dello Zibaldone)

9

lussignano: di Lussino, isola dell’Istria.
pernio: più comunemente perno, elemento essenziale.
11
braccia: unità di misura di lunghezza, variante da 60 a 70 cm circa.
12
bruma: esca per i pesci.
10
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SECONDA PARTE

La bellezza intatta dell’Istria
Un piccolo gioiello tra passato e presente
Ritagliatevi un pezzo di paradiso: Istria, questo magico e svariato mondo in miniatura che
nello stesso tempo è la più grande penisola dell’Adriatico ed è posizionata sotto le Alpi e
immersa nel blu del Mediterraneo.
Con la sua architettura tipica, palazzi veneziani, chiese, campanili e antiche cascine, l’Istria è
la nuova meta turistica per il viaggiatore che vuole qualcosa di più, dove scoprire tutto il
fascino degli odori e dei gusti di una terra meravigliosa nella quale, come già Cassiodoro
annotò nel 537 “i patrizi conducono una vita divina”.
Questa terra a forma di cuore, bagnata
dall’Adriatico è il giardino nascosto delle
bellezze mai viste. La vista dall’alto scopre per il
meglio questa peculiarità istriana: penisola
collinare che scende verso il mare, al nord
biancheggiano le colline di calcare, all’interno
altipiani grigi ricchi d’acqua e a sud-ovest la
caratteristica terra rossa. I paesaggi istriani
sono unici. Guardate solamente la costa: ad
ovest e a sud forme sinuose, numerosissime
isole e isolette, baie tranquille, porti naturali
rinfrescati dal maestrale respirano col vero fascino mediterraneo. L’est, invece, col profumo
della salvia abbraccia le coste nude e rocciose, inaccessibili che chiamano la bora ed il
Quarnero. Anche il clima è unico come la flora. Dovunque c’è un miscuglio tra il
mediterraneo ed il continentale.
Sparse sulla costa e sulle colline, in mezzo ai vigneti e agli uliveti, le città istriane sembrano
appena uscite da un dipinto. Proprio come la gente che ha vissuto tempi più o meno felici,
alcune città si sono conservate fiere, mentre altre, corrose dal tempo che passa e dalle
intemperie, oggigiorno sono solamente delle rovine romantiche e quinte abbandonate, dietro
le quali gli animi sensibili leggono le memorie dei tempi passati. Mentre le città lungo la costa
sono fiere di appartenere al Mediterraneo, con i suoi porti, le barche e strade vivaci, le altre
città - quelle medievali - sono vere e proprie fortezze che respirano pace e anima.
(Testo tratto e adattato da: Mariella Belloni, “Turismo all’aria aperta”, n.149, gennaio 2013)
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PRIMA PARTE
Leggi attentamente il testo Le ore meravigliose e risolvi gli esercizi proposti.
1.

Scegli la risposta esatta tra quelle proposte e cerchiala.
A

Il testo “Le ore meravigliose” è di tipo descrittivo.

B

Il testo “Le ore meravigliose” è di tipo regolativo.

C

Il testo “Le ore meravigliose” è di tipo narrativo.

D

Il testo “Le ore meravigliose” è di tipo informativo.
(1 punto)

2.

Quali sono i personaggi del racconto ambientato a Isola d’Istria?

________________________________________________________________
(2 punti)

3.

Con frasi complete e corrette, descrivi le attività e il comportamento dei pescatori sulle
rive.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(2 punti)

4.

Con frasi complete e corrette, spiega com’erano fatte le barche dei pescatori.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(2 punti)
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5.

Con frasi complete e corrette, spiega in che modo il protagonista e i suoi familiari
riuscivano a trovare il posto giusto per pescare.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(2 punti)

6.

Indica i nomi dei due venti nominati nel racconto.

________________________________________________________________
(1 punto)

7.

Spiega perché il padre dell’autore non voleva che i figli usassero la vela per fare meno
fatica.

________________________________________________________________
(1 punto)

8.

Usando frasi complete e prestando attenzione alla loro correttezza linguistica, spiega
quale insegnamento il padre dell’autore ha dato ai suoi figli durante le ore trascorse a
pesca.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(2 punti)

9.

Individua e trascrivi il sinonimo del termine “tramonto”, usato dall’autore nel secondo
capoverso del testo.

________________________________________________________________
(1 punto)
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10. Scegli la risposta esatta tra quelle proposte e cerchiala. Per quale motivo l’autore
considera meravigliose le ore passate a Isola?
A

Perché ci si abbronzava e si pescava allegramente.

B

Perché si conoscevano i pescatori e si gareggiava con loro nella pesca.

C

Perché la vacanza a Isola rappresentava una scuola di vita.

D

Perché il pescato era abbondante.
(1 punto)

11. Cerchia il corretto significato che le seguenti parole assumono nel testo.
11. a)

mandracchio
A

tipica imbarcazione a vela isolana

B

tipica contrada isolana vicino al porto

C

l’ultimo tratto di un canale di scolo

D

in un porto, specchio d’acqua interno per piccoli natanti
(1 punto)

11. b)

profano
A

chi è incompetente o inesperto

B

chi è terreno, del mondo materiale

C

chi reca offesa a una cosa sacra

D

chi manca di rispetto
(1 punto)

11. c)

gagliardo
A

impetuoso

B

valoroso

C

audace

D

limpido
(1 punto)

11. d)

provetto
A

dilettante

B

sperimentato

C

abile

D

tirocinante
(1 punto)
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12. Tra le parole date, cerchia quella che non è sinonimo di fiocco.
A

spilla

B

nodo

C

batuffolo

D

nastro
(1 punto)

13. Tra le parole date, cerchia quella che non è sinonimo di bava.
A

soffio leggero

B

sbavatura

C

schiuma

D

fluido
(1 punto)

14. Rileggi gli ultimi due capoversi del testo e trascrivi qui sotto una voce verbale per
ciascuna riga, seguendo le indicazioni proposte.
14. a)

Voce verbale al Tempo Imperfetto dell’Indicativo:

_____________________________________________________________
(1 punto)
14. b)

Voce verbale al Tempo Passato remoto dell’Indicativo:

_____________________________________________________________
(1 punto)
14. c)

Voce verbale al Modo Infinito:

_____________________________________________________________
(1 punto)
14. d)

Voce verbale al Modo Gerundio:

_____________________________________________________________
(1 punto)
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SECONDA PARTE
Leggi attentamente il testo La bellezza intatta dell’Istria e risolvi gli esercizi
proposti.
15. Ricopia l’espressione metaforica utilizzata nel primo capoverso per esaltare l’Istria.

________________________________________________________________
(1 punto)

16. Trascrivi qui sotto i nomi delle realtà geografiche che racchiudono l’Istria.

________________________________________________________________
(1 punto)

17. Spiega perché l’Istria è la meta turistica per il viaggiatore che non si accontenta.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(1 punto)

18. Trascrivi gli aspetti del paesaggio visibili guardando l’Istria dall’alto.
A NORD – ____________________________________________________________________
ALL’INTERNO – _______________________________________________________________
A SUD-OVEST – ______________________________________________________________
(3 punti)

19. Indica in che modo viene definito nel testo il clima dell’Istria.

________________________________________________________________
(1 punto)
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20. Le città istriane si trovano sulla costa e in collina. Trascrivi dal testo le caratteristiche di
ciascuna di esse.
20. a)

Le città della costa: ________________________________________________________
(1 punto)

20. b)

Le città in collina: __________________________________________________________
(1 punto)

21. Indica a chi vengono paragonate, nel testo, le città istriane.

________________________________________________________________
(1 punto)

22. Cerchia il corretto significato che le seguenti parole assumono nel testo.
22. a)

miniatura
A

dipinto

B

decorazione

C

in proporzioni ridotte

D

lavoro meticoloso
(1 punto)

22. b)

quinta
A

scenario

B

intervallo

C

marcia

D

arredo
(1 punto)

23. Scegli le due definizioni esatte tra quelle proposte e cerchiale.
A

Flora è un nome collettivo.

B

Flora è un nome individuale.

C

Flora è un nome invariabile.

D

Flora è un nome variabile.
(2 punti)
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24. Scrivi un sinonimo per ciascuno dei seguenti nomi.
24. a)

cascina ____________________________________
(1 punto)

24. b)

viaggiatore _________________________________
(1 punto)

24. c)

paesaggio _________________________________
(1 punto)

24. d)

miscuglio __________________________________
(1 punto)

25. Scegli la risposta esatta tra quelle proposte e cerchiala. A quale categoria grammaticale
appartiene la parola evidenziata in grassetto nell’espressione “penisola collinare che
scende verso il mare”?
A

Congiunzione

B

Pronome relativo

C

Pronome possessivo

D

Aggettivo interrogativo
(1 punto)

26. Completa la tabella, inserendo mediante suffissi e prefissi le parole corrispondenti alle
indicazioni.
NOME

AGGETTIVO

bellezza

bello

VERBO

bianco
fascino

affascinare
(4 punti)
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27. Scrivi un testo persuasivo in cui inviti i turisti a visitare la tua città, il litorale o un luogo
dell’Istria che conosci. Inventa anche uno slogan per promuovere il posto da te scelto.
a

b

c

d

e

f

2

2

2

2

2

2

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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4.2.3 Predmetna komisija za madžarščino
4.2.3.1 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja 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, 6. razred (I. del)
Preglednica 4.2.3.1.3: Specifikacijska tabela, madžarščina, 6. razred (II. del)

4.2.3.2 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja 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, 9. razred (I. del)
Preglednica 4.2.3.2.3: Specifikacijska tabela, madžarščina, 9. razred (II. del)
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4.2.3.1 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz madžarščine v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
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
NPZ iz madžarščine je v šolskem letu 2017/2018 opravljalo 18 učencev 6. razreda dvojezičnih osnovnih šol, ki so
od možnih 40 točk dosegli povprečno 27,06 točke, kar je 67,64 %.
Preglednica 4.2.3.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk

18
28
40
27,06

Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

67,64
22,29
0,68
0,92

Dosežki po spolu in regijah
NPZ iz madžarščine ob koncu drugega obdobja je opravljalo malo učencev v eni regiji, zato podatki ne
omogočajo analize po spolu in regijah.

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
I. del preizkusa znanja
Izhodiščno besedilo je bilo neumetnostno besedilo brez naslova (spletni viri: www.sulinet.hu, www.kamnaizlet.com,
www.e-kompetencia.si, mno.hu), ki govori o gradovih in dvorcih v Prekmurju. Besedilo je bilo prirejeno za
potrebe NPZ in opremljeno s fotografijami, na katere se ni navezovala nobena naloga.
V I. delu preizkusa je bilo 13 nalog povezanih z izhodiščnim besedilom, skupno število točk je 24.
Zmožnost sprejemanja/razumevanja in razčlenjevanja neznanega neumetnostnega besedila smo preverjali z
nalogami, ki zahtevajo okoliščinsko/pragmatično, pomensko ter metajezikovno in besedno/slovnično razčlembo.
Okoliščinsko/pragmatično razčlembo (dopolnjevanje podatkov o virih besedila) je za 1 točko zahtevala
2. naloga (IT = 0,89).
Pomensko razčlembo (zmožnost razumevanja besedila kot celote oz. posameznih delov besedila ter zmožnost
razumevanja pomena posameznih besed) so zahtevale 1. in 3.–6. naloga za skupno 10 točk. Najbolje reševana
je 4. naloga, pri kateri so učenci morali ugotoviti pravilnost trditev (IT = 0,96). Po uspešnosti reševanja ji sledi 5.
naloga (IT = 0,83), pri kateri so s pomočjo izhodiščnega besedila ugotavljali, na katerem dvorcu stoji grb na sliki, ter
izpisali besedno zvezo z grba. Učenci so dobro rešili tudi 6. b-nalogo (IT = 0,72), ki je zahtevala izpis sopomenke
dane besede ter 1. in 3. nalogo (IT obeh 0,67), kjer so pri prvi morali izbrati najprimernejši naslov za dano besedilo,
pri drugi pa označiti ustrezno lokacijo, lastnike in še eno značilnost omenjenih gradov in dvorcev. Najslabše
reševana naloga tega dela je 6. a-naloga (z IT 0,56). Pri tej nalogi so morali učenci samostojno najti protipomenko
dane besede.
Metajezikovno in besedno/slovnično razčlembo so zahtevale naloge od 7–13 za skupno 13 točk. Z njimi smo
preverjali obvladovanje temeljnih jezikovnih pojmov, pravopis in funkcionalno rabo jezika. Naloge so bile srednje
zahtevne. Najbolje je bila rešena 9. a-naloga (IT = 0,89), ki je preverjala postavljanje besed v abecedni red. Sledijo ji
9. b-, 11. in 12. a-naloga (IT vseh 0,78), od katerih je prva zahtevala poznavanje besednih vrst, druga dopolnjevanje
povedi s pravilnimi skloni samostalnikov, tretja pa oblikovanje vprašalne povedi po podčrtani besedi. Dobro sta
bili rešeni tudi 8. in 10. naloga (z IT 0,67 in 0,64). Pri 8. nalogi so morali učenci tvoriti zložene besede in jih uporabiti
v povedih, 10. naloga pa je zahtevala pravilno rabo dolgih samoglasnikov in soglasnikov ter črk j in ly. Učenci so
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bili manj uspešni pri reševanju 7. in 12. b-naloge (IT obeh 0,50), prva je zahtevala deljenje zložene besede, druga
pa preoblikovanje trdilne povedi v nikalno. Najslabše rešena je bila 13. naloga (IT = 0,28), kjer so morali pretvoriti
pripovedno poved v velelno.
Preglednica 4.2.3.1.2: Specifikacijska tabela, madžarščina, 6. razred (I. del)
Št.
naloge

Taksonomska
stopnja

1.01

II.

1.02.

I.

1.03

II.

1.04

I. in II.

1.05.a

II.

1.05.b

I.

1.06.a

I.

1.06.b

I.

1.07

I.

1.08

III.

1.09.a

I.

1.09.b

I.

1.10

II. in III.

1.11

I. in II.

1.12.a

II.

1.12.b

III.

1.13

III.
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Opis naloge

Naloga izbirnega tipa. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (izbira najprimernejšega naslova za dano besedilo). Srednje
zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja okoliščinsko/pragmatično razčlembo
(dopolnitev podatkov o virih besedila). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga izbirnega tipa. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (izbira lokacij, lastnikov in druge značilnosti gradov in dvorcev).
Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga alternativnega tipa. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (pravilnost trditev). Manj do srednje zahtevna
naloga. Ovrednotena je s tremi točkami.
Naloga kratkega odgovora. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (prepoznavanje povezave med sliko in besedilom).
Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (izpis besedne zveze). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja razumevanje pomena besed
(samostojni zapis protipomenke dane besede). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja razumevanje pomena besed (izpis
sopomenke dane besede iz besedila). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena
je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja besedno-slovnično razčlembo
(deljenje besed). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo in pravopis
(tvorba zloženih besed in njihova uporaba v povedih). Zahtevna naloga.
Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga razvrščanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo (postavljanje
besed v abecedni red). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja besedno-slovnično razčlembo
(poznavanje besednih vrst). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno
točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo in pravopis
(pravilna raba dolgih samoglasnikov in soglasnikov ter črk j in ly). Srednje
do 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 s tremi točkami.
Naloga odprtega tipa. Preverja besedno-slovnično razčlembo in pravopis
(tvorba vprašalne povedi s pomočjo podčrtane besede). Srednje zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja besedno-slovnično razčlembo in pravopis
(pretvorba trdilne povedi v nikalno). Zahtevna naloga. Ovrednotena je z
eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja besedno-slovnično razčlembo in pravopis
(pretvorba pripovedne povedi v velelno). Zahtevna naloga. Ovrednotena
je z eno točko.

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

IT

ID

0,67

0,25

0,89

0,27

0,67

0,56

0,96

0,40

0,83

0,78

0,83

0,12

0,56

0,69

0,72

0,66

0,50

0,16

0,67

0,75

0,89

0,03

0,78

0,51

0,64

0,37

0,78

0,80

0,78

0,79

0,50

0,48

0,28

0,49

II. del preizkusa znanja
Naloge se navezujejo na dva odlomka iz romana A lendvai vár kapitánya avtorja Józsefa Varge. Besedilo je bilo
prirejeno za potrebe NPZ.
V tem delu preizkusa je bilo 7 nalog povezanih z izhodiščnim besedilom, skupno število točk je 16.
Z nalogami smo preverjali zmožnost samostojnega branja in razumevanja neznanega umetnostnega besedila in
zmožnost tvorbe krajšega besedila, povezanega z izhodiščnim besedilom.
Samostojno razumevanje in razčlenjevanje izhodiščnega umetnostnega besedila so preverjale naloge
od 1–6 za skupno 10 točk. Učenci so najbolje rešili 5. nalogo (IT = 0,78), pri kateri so morali iz besedila izpisati
sopomenko dane besede. Dobro so rešili tudi 1. b-nalogo (IT = 0,72), kjer so morali zapisati točen čas pogovora, in
4. ter 3. nalogo (z IT 0,67 in 0,61). Pri 4. nalogi so morali povedi postaviti v pravilni vrstni red dogajanja, pri 3. nalogi
pa sklepati, kako je kapetan vedel, da se nasprotnik poslužuje ukane. Malenkost slabše reševana je 1. a-naloga (z
IT 0,56), kjer so ugotavljali, kdo sta govorca v 1. odlomku. Učenci so slabše rešili 2. nalogo (IT = 0,44), pri kateri so
morali povedi dopolniti s krajem dogajanja in podatki o premikanju nasprotnika. Najslabše reševana je 6.
naloga (IT = 0,22), kjer so morali izpisati besede za posnemanje naravnih glasov (onomatopoejske besede).
Tvorbna naloga je bila 7. naloga, pri kateri so morali v prvi osebi ednine opisati bitko s Turki v 5–7 povedih.
Naloga je bila ovrednotena s 6 točkami: vsebina (2 točki), slog (2 točki), zgradba (1 točka) in pravopis (1 točka).
Učenci so bili najuspešnejši pri kriteriju zgradba (IT = 0,83), nekoliko manj pa pri vsebini in slogu (z IT 0,78 in 0,64),
najmanj pa pri pravopisu (IT = 0,44).
Preglednica 4.2.3.1.3: Specifikacijska tabela, madžarščina, 6. razred (II. del)
Št.
naloge

Taksonomska
stopnja

2.01.a

II.

2.01.b

I.

2.02

II. in III.

2.03

III.

2.04

I. in II.

2.05

I.

2.06

I.

2.07A

III.

2.07B

III.

2.07C

III.

2.07D

II.

Opis naloge

Naloga kratkega odgovora. Preverja razumevanje besedila (poimenovanje
oseb dvogovora). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja razumevanje besedila (ugotovitev
točnega časa dogajanja). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno
točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja razumevanje in razčlenjevanje besedila
(dopolnitev povedi o kraju dogajanja, o premikanju sovražnikove vojske).
Srednje do zahtevna naloga. Ovrednotena je s tremi točkami.
Naloga odprtega tipa. Preverja razumevanje in razčlenjevanje besedila
(sklepanje). Zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga razvrščanja. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (razvrščanje povedi v pravilni vrstni red dogajanja). Manj do
srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga kratkega odgovora. Preverja razumevanje in razčlenjevanje
besedila (izpis sopomenke dane besede). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (izpis onomatopoejskih besed). Manj 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

0,56

0,59

0,72

0,86

0,44

0,66

0,61

0,49

0,67

0,41

0,78

0,64

0,22

0,44

0,78

0,82

0,64

0,59

0,83

0,80

0,44

0,63

SKLEPNE UGOTOVITVE
Učenci so pri NPZ iz madžarščine v 6. razredu v šolskem letu 2017/2018 dosegli podoben rezultat, kot v preteklih
letih (z izjemo lanskega). Predmetna komisija je z rezultati pretežno zadovoljna. Ugotavljamo, da imajo učenci
dobro razvito zmožnost bralnega razumevanja in uspešno rešujejo naloge besedno/slovnične razčlembe, so pa
manj uspešni pri reševanju nalog odprtega tipa, predvsem v II. delu preizkusa. Vsa leta opažamo, da imajo največ
težav pri tvorbi besedil, čemur je treba več pozornosti nameniti pri pouku. Slednje velja tudi za bogatenje
besedišča, izražanje lastnega mnenja in pravopis.
Elektronsko vrednotenje smo izvedle članice PK z ostalimi učiteljicami madžarščine. Z izvedbo vrednotenja smo
bile v celoti zadovoljne, delo je potekalo nemoteno, tako letos ni bilo nobene poizvedbe. Rezultate preverjanja
znanja in ugotovitve bomo učiteljem predstavili na srečanju študijske skupine.
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MELLÉKLET AZ I. RÉSZHEZ
Beltinci (Belatinc)
A település központjához közel található, négyszög alakú
kastélyépület feltehetően a 17. században kapta mai
formáját. Egyik jellegzetessége, hogy négy kör alakú
saroktoronnyal rendelkezik. A kastélyépület alatt
feltehetően alagútrendszer volt. A várkastélyt és a
környék földjeit a Zichy család birtokolta. Az épület
napjainkban kulturális rendezvények és kiállítások színhelyéül szolgál.
Grad (Felsőlendva)
A felsőlendvai vár a legnagyobb várépület Szlovénia
területén. Helyiségeinek száma egykor azonos volt a napok
számával egy naptári évben, tehát 365 különböző
nagyságú helyiség volt benne. A Széchyek felsőlendvai
várában feltehetően Mátyás király is gyakorta megszállt.
Miután 1684-ben férfiágon kihalt a Széchy család, a
felsőlendvai vár a nagy kiterjedésű birtokkal együtt először a Batthyány család,
majd a Szapáryak tulajdonába került. Az épület keretében ma már számos
helytörténeti és néprajzi gyűjtemény kapott helyet.
Murska Sobota (Muraszombat)
A város központjában, gyönyörű parkban áll a Szapárykastély. Először 1255-ben említik a források. Eredetileg a
Széchy család birtoka volt. A mai épület a 16. században
épült, és 1687-ben az akkori tulajdonos, Széchy Júlia adta
el Szapáry Péternek. A 18. században a Szapáryak
átépítették, ekkor nyerte el mai formáját. Az épület ma a
Területi Múzeumnak ad helyet.
Prosenjakovci (Pártosfalva)
A Batthyány család kastélyát 1800-ban olasz építőmesterek
építették, jelük, az oroszlán még ma is látható az ablakok
sarkaiban. A balkon felett dupla címer kapott helyet, rajta
írás: Pro patria (magyarul: a hazáért). Az épületben 26
helyiség volt, szobák, konyhák, és még egy kis kápolna is,
ahol miséket tartottak. 1900-ban a cseh származású
Matzenau grófi család vásárolta meg. A kastély ma igen romos állapotban van.
Rakičan (Battyánfalva)
Az egykor rendezett park közepén építették fel a 17.
században a csinos kastélyt, amely túlnyomórészt a
Batthyány családhoz tartozott. A kastély közelében egy, a
19. század második felében épített kápolna is található. A
téglalap alakú épületegyüttes egy úgyszintén szépen
rendezett, egzotikus növényekkel beültetett belső udvart
vett körül. Manapság az épület felújított részeit tudományos kutatások céljára és
képzési központként használják.
(A www.sulinet.hu, www.kamnaizlet.com, www.e-kompetencia.si, mno.hu nyomán. Letöltve: 2017. 3. 12.)
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MELLÉKLET A II. RÉSZHEZ
Varga József: A lendvai vár kapitánya (részletek)
Bánffy, a lendvai vár ura azt a hírt kapta Kanizsáról 13, hogy a kanizsai pasa meg
szeretné kaparintani a csáktornyai várat, és lehet, hogy így a lendvait is megtámadja.
1. részlet
Szeptember utolsó péntekén, alig éjfél után jelentették Miska kémei, hogy furcsa
mozgolódást észleltek Völgyifalu irányából. Valamivel később Nemti14 felől is jött a
megfigyelő jelenteni, hogy a novai erdőben hemzsegnek a törökök. Majd befutott a
muraközi futár is. Ő is török mozgolódásról számolt be. [...]
– Kapitány úr! – jelentkezett az egyik megbízható embere. – A török fontosabb
erőit a hosszúfalui erdőségben vonta össze. Egy részük pedig Dobronak felé tart.
– Hol vannak a keleti irányból jött törökök? – kérdezte a kapitány.
– Nem látni őket sehol. Úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el őket – mondta
az. [...]
– Ez valamilyen csel lesz – gondolkodott hangosan Miska. – Északról
megtámadni a várat?! Nem, ilyen baklövést nem követ el a török [...]
– A kapitány úr jól sejtette. A Hosszúfalu felőli támadás valóban csak álcázás [...]
– Valami okosat kell kieszelnünk, hogy visszaverjük a török támadását. Ha
pihentél, akkor menj el a környék falvaiba, és segíts nekik! [...]
2. részlet
– Kapitány úr! Kapitány úr! Elkezdődött a tánc! Jönnek az átkozottak!
– Hogy a pokol tüze égesse el őket! [...]
– Engedjétek őket minél közelebbre, amennyire csak biztonságos! [...] Most! –
kiáltotta el magát. Vagy ötven vasgolyó röpült izzó farokkal a két-három sorban
tülekedő törökök közé. Óriási robbanássorozat rázta meg a levegőt. Mintha a pokol
tüze szabadult volna ki a bilincseiből. Föld, fa, ember és még ki tudná megmondani,
mi minden emelkedett a levegőbe, ahogy megmozdult alattuk a talaj. Remegett,
zúgott, dübörgött, mint a viharok által felkorbácsolt tenger vize. A lelket dermesztő,
fülsiketítő robajba kétségbeesett emberi ordítások és jajgatások vegyültek. Néhány
percig látni sem lehetett a füsttől [...]
Közben a szemben lévő dombgerincről záporesőként bombázták a török ágyúk a
vár minden jelentősebb pontját. Oda se ki-, se bemenni nem lehetett. Szabad
szemmel is meglátszottak a falakon keletkezett rések, kőomlások [...] A három
nyelven elhangzott biztatás túlharsogta a kardok összecsapásának csattogását, a
puskák és pisztolyok durranását és a távoli ágyúdörgés zaját [...]
A három oldalról történő rajtaütés megtermette a maga gyümölcsét. A török
meghátrált. Elhányta fegyvereit, eszeveszetten rohant vissza. Menekült [...]
– Tehát az első csatát megnyertük – szólt elégedetten a főkapitány, Bánffy uram,
amikor Miska jelentette neki a Csonka-dombon lefolyt küzdelem kimenetelét. –
Okosan megoldottátok. Büszke vagyok rátok! Ezt közöld a katonákkal is!
(Varga József: A lendvai vár kapitánya. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lendva. 2001)

13
14

Kanizsa – Nagykanizsa korabeli neve
Nemti – Lenti korabeli neve
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I. RÉSZ
Az I. rész feladatai az épületekről szóló szöveghez kapcsolódnak.
Figyelmesen olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!
1. Melyik cím illik leginkább a szöveghez? Karikázd be a betűjelét!
A

Várak Szlovéniában

B

Muravidéki várak és kastélyok

C

A Batthyány család kastélyai

D

Lendva-vidéki várak
(1 pont)

2. A szöveg két magyar és két szlovén internetes forrás alapján készült. Írd egy-egy
megfelelő forrás (honlap) címét a megfelelő vonalra!
Magyar honlap: ________________________________________________
Szlovén honlap: ________________________________________________
(1 pont)
3. Melyik állítás(ok) érvényes(ek) az egyes épületekre? Tegyél X jelet a táblázat
megfelelő rovatába! Egy sorba több X-et is tehetsz.
Egy parkban áll.

Van/Volt
kápolnája.

A Szapáry család
tulajdonában (is) volt.

Felsőlendvai
Muraszombati
Pártosfalvi
Battyánfalvi
(2 pont)
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4. Igazak (I) vagy hamisak (H) az állítások? Karikázd be az I-t vagy a H-t!
A felsőlendvai vár három magyar család birtokában is volt.

I

H

Az említett épületek közül a belatinci épült legkésőbb.

I

H

A pártosfalvi kastélyt nem újították fel.

I

H

(3 pont)
5. a) Írd a vonalra, melyik kastély címere látható az alábbi képen!

____________________________________________
(1 pont)
5. b) Írd a vonalra, milyen felirat található a címeren!
__________________________________________________________
(1 pont)

6. a) Írd a vonalra az alábbi szó ellentétes jelentésű párját!
közel _________________________________
(1 pont)
6. b) Írd ki a pártosfalvi kastélyról szóló részből az alábbi szó rokon értelmű
megfelelőjét!
erkély ________________________________
(1 pont)

7. Válaszd el minden lehetséges helyen!
felsőlendvai ____________________________
(1 pont)
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8. Alkosd meg a megadott szavakból a mondatokba illő összetett szavakat, és írd
be őket a megfelelő helyre! Ha kell, toldalékold is őket! Nem kell minden szót
felhasználnod.
csoport, kápolna, kilátó, tévé, torony, turista
A Lendva-hegyen nemcsak a lendvai vár magasodik, hanem a Vinarium
elnevezésű ______________________________ is.
A vidék legújabb nevezetességét nagyon sok
______________________________ tekinti meg.
(2 pont)
9. a) Számozással (1-től 5-ig) állítsd betűrendbe az alábbi szavakat!
_______ Zichy
_______ Szapáry
_______ Batthyány
_______ Széchy
_______ Matzenau
(1 pont)
9. b) Írd a vonalra, miért írjuk nagy kezdőbetűvel az a) feladat szavait!
__________________________________________________________
(1 pont)
10. Pótold a hiányzó rövid vagy hosszú magánhangzókat és mássalhangzókat,
illetve a j vagy ly betűt!
Tava___ az osztályunk Celjébe kirándult. Először a celjéi várat látoga___uk
meg, amely Szlovénia fontosa___ várai köz___ tartozik.
(2 pont)
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11. Egészítsd ki a mondatokat a zárójelben megadott szavak megfelelően toldalékolt
alakjával!
A legenda szerint Mátyás király édesanyja is járt Alsólendván, ahol a király
___________________________________ találkozott.
(menyasszonya)
Később maga a király is megszállt a ____________________ .
(vár)
A ___________________________ sosem sikerült bevenniük a várat.
(törökök)
(3 pont)
12. a) Kérdezz egész mondattal az aláhúzott részre!
A kastélyépület alatt alagútrendszer volt.
__________________________________________________________
(1 pont)
12. b) Alakítsd át tagadó mondattá az alábbi mondatot!
A várkastélyt a Zichy család birtokolta.
__________________________________________________________
(1 pont)
13. Alakítsd át az alábbi kijelentő mondatot felszólító mondattá! A szám és a személy
maradjon változatlan!
Mi is megyünk a pártosfalvi kastélyba.
_____________________________________________________________
(1 pont)
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II. RÉSZ
A II. rész feladatai A lendvai vár kapitánya című mű két részletére
vonatkoznak. Figyelmesen olvasd el a két részletet, majd oldd meg a
feladatokat!
1. a) Írd a vonalra, kik beszélgetnek az 1. részletben!
___________________________

___________________________
(1 pont)

1. b) Írd a vonalra a beszélgetés pontos időpontját (nap és napszak)!
__________________________________________________________
(1 pont)
2. Pótold az alábbi szövegben a hiányzó szavakat az 1. részlet alapján!
Az első részlet arról szól, hogy a törökök körbevették a
______________________ _______________.
A kémek a következő helyeken észlelték a törökök mozgolódását:
_____________________________, _____________________________,
___________________________ és _____________________________.
(3 pont)
3. Fogalmazd meg az 1. részlet alapján, miből sejtette a várkapitány, hogy a
törökök valójában be akarják csapni!
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1 pont)
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4. Állítsd számozással (1-től 5-ig) időrendbe a csata eseményeit!
_______ A török ágyúk a vár minden jelentősebb pontját célba vették.
_______ A törökök támadásba lendültek.
_______ A török és a magyar katonák karddal és más fegyverrel is
egymásnak estek.
_______ A törökök eldobták fegyvereiket, és elmenekültek.
_______ A magyarok vasgolyókkal válaszoltak a támadásra.
(2 pont)
5. Írd ki a 2. részletből az alábbi szó rokon értelmű megfelelőjét!
hatalmas ______________________________
(1 pont)
6. Írj ki a 2. részletből két hangutánzó szót!
______________________________

________________________
(1 pont)
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7. Képzeld el, hogy a várat védő vitézek közt te is ott voltál! Meséld el egyes szám
első személyben a törökkel vívott csatát 5–7 mondatban a 2. részlet
segítségével!
A

B

C

D

2

2

1

1

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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4.2.3.2 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja 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 Informacija o preizkusu znanja.

Analiza dosežkov
NPZ iz madžarščine je v šolskem letu 2017/2018 opravljalo 17 učencev 9. razreda dvojezičnih osnovnih šol. Učenci
so od možnih 60 točk dosegli povprečno 34,71 točke, kar je 57,84 %.
Preglednica 4.2.3.2.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

17
45
60
34,71
57,84
26,37
0,58
0,96

Dosežki po spolu in regijah
NPZ iz madžarščine v 9. razredu je opravljalo malo učencev v eni regiji, zato podatki ne omogočajo analize po
spolu in regijah.

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
I. del preizkusa znanja
Izhodiščno besedilo I. dela preizkusa znanja je bil članek o razstavi o življenju in delu madžarskega izumitelja in
polihistorja, Farkasa Kempelena, z naslovom A titokzatos Kempelen és a sakkozógép története. Besedilo je bilo
prirejeno po viru s spletne strani (www.kultura.hu) in je bilo opremljeno s fotografijo, na katero se neposredno
nobena naloga ni navezovala, je pa lahko bila v pomoč pri reševanju nekaterih nalog bralnega razumevanja.
V tem delu preizkusa je bilo 16 nalog povezanih z izhodiščnim besedilom, skupno število točk je 36.
Zmožnost sprejemanja/razumevanja in razčlenjevanja neznanega neumetnostnega besedila smo preverjali z
nalogami, ki zahtevajo okoliščinsko/pragmatično, pomensko, metajezikovno in besedno/slovnično razčlembo ter
tvorjenje besedila.
Okoliščinsko/pragmatično razčlembo je za 1 točko zahtevala 1. a-naloga (IT = 0,71), pri kateri so morali učenci
ugotoviti namen uvodnega dela besedila.
Pomensko razčlembo (razumevanje besedila oz. delov besedila in zmožnost razumevanja pomena posameznih
besed oz. besednih zvez) so zahtevale naloge od 2.–8., skupno število točk je 15.
Učenci so najbolje rešili 5. b-, 6. (IT obeh je 0,76) in 8. nalogo (z IT 0,79). Pri 5. b-nalogi so morali poiskati vzrok
tega, zakaj ljudje niso odkrili prevare (da je v mehaničnem Turku skrit človek), pri 6. nalogi so ugotavljali pravilnost
trditev o zadnjih dveh odstavkih besedila, pri 8. nalogi pa so tvorili povedim ustrezne besede iste besedne
družine. Nekoliko težavnejša je bila 3. naloga (z IT 0,74), ki je zahtevala izpis določenih izumov in tega, komu so
namenjeni. Naloge 2. a, 2. b in 5. a so učenci reševali z enako uspešnostjo (IT = 0,59); 2. a-naloga je zahtevala izpis
osnovnih podatkov razstave, 2. b-naloga samostojno sklepanje iz besedila o tem, zakaj je razstava dobila prav ta
naslov, 5. a-naloga pa sklepanje na to, kdo je v resnici igral šah z nasprotniki. Pri 7. b-nalogi, ki spada med slabše
reševane (IT = 0,47), so morali učenci razložiti pomen stalne besedne zveze. Najslabše sta bili rešeni 7. a- (IT = 0,32)
in 4. naloga (IT = 0,29). Prva je zahtevala razlago pomena besed, druga pa ugotavljanje vsiljivca med imeni mest
ter utemeljevanje izbire. Iz rezultatov reševanja tega sklopa nalog lahko sklepamo, da devetošolci s pomensko
razčlembo besedil nimajo večjih težav.
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Metajezikovno in besedno/slovnično razčlembo je zahtevala 1. b-naloga in naloge od 9.–15. S temi nalogami
smo preverjali obvladovanje temeljnih jezikoslovnih pojmov in funkcionalno rabo jezika. Skupno je bilo mogoče
doseči 14 točk.
Najbolje rešeni sta bili 10. in 15. b-naloga (IT = 0,88). Pri prvi so morali učenci zapisati glavni števnik z besedo, pri
drugi pa dopolniti protivno priredje z ustreznim stavkom. Nekoliko manj uspešno sta bili reševani 11. in 12. naloga
(IT = 0,82). Pri prvi so morali učenci v povedi vstaviti dve podobni besedi (razlika v dolžini soglasnika), pri drugi pa
danemu glagolu izbrati ustrezni glagolski predponi (v skladu s kontekstom povedi). S podobno uspešnostjo so
učenci rešili 9. in 14. b-nalogo (IT obeh je 0,76), od katerih je prva zahtevala ugotavljanje skupnih značilnosti
navedenih besednih parov, druga pa dopolnjevanje povedi s prislovnim določilom časa. Srednje dobro sta bili
rešeni 1. b- in 13. naloga (IT = 0,59); pri prvi, ki se je navezovala na 1. a-nalogo, so morali učenci ugotoviti vrsto
povedi, z uporabo katere avtor doseže namen besedila, pri 13. nalogi pa so morali samostalnikom dodati ustrezno
sklonsko končnico, skladno s kontekstom povedi.
V tem sklopu sta bili najslabše rešeni nalogi 14. a (IT = 0,47) in 15. a (IT = 0,41); 14. a-naloga je zahtevala
prepoznavanje in pravilno podčrtovanje stavčnih členov, 15. b-naloga pa prepoznavanje vrste povedi.
Tvorbna naloga je bila 16. naloga. Zahtevala je tvorbo krajšega neumetnostnega besedila (vabilo na razstavo, z
uporabo podatkov izhodiščnega besedila). Vrednotili smo vsebino (2 točki), slog (1 točka), zgradbo (2 točki) in
pravopis (1 točka). Naloga je bila v celoti srednje dobro rešena (IT = 0,63). Največ težav je učencem povzročal
pravopis (IT = 0,47).
Preglednica 4.2.3.2.2: Specifikacijska tabela, madžarščina, 9. razred (I. del)
Št.
naloge

Taksonomska
stopnja

1.01.a

I.

1.01.b

II.

1.02.a

I.

1.02.b

II.

1.03

I.

1.04

III.

1.05.a

III.

1.05.b

II.

1.06

I., II. in III.

1.07.a

II.

1.07.b

III.
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Opis naloge

Naloga izbirnega tipa. Preverja okoliščinsko-pragmatično razčlembo
(ugotavljanje namena besedila). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z
eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja besedno-slovnično razčlembo in delno
okoliščinsko-pragmatično razčlembo (ugotavljanje uporabljene vrste povedi
za doseganje namena). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno
točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (izpis podatkov). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno
točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (sklepanje). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (izpis podatkov). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema
točkama.
Naloga prepoznavanja in odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (prepoznavanje vsiljivca med besedami in
utemeljevanje izbire). Zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (ugotavljanje dejstev s sklepanjem). Zahtevna naloga. Ovrednotena
je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (samostojni odgovor na podlagi sklepanja). Srednje zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga alternativnega tipa. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (ugotavljanje pravilnosti trditev). Srednje zahtevna
naloga. Ovrednotena je s tremi točkami.
Naloga kratkega odgovora. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (razlaga pomena besed). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena
je z dvema točkama.
Naloga kratkega odgovora. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (razlaga pomena besedne zveze). Zahtevna naloga. Ovrednotena
je z eno točko.
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IT

ID

0,71

0,48

0,59

0,76

0,59

0,54

0,59

0,49

0,74

0,47

0,29

0,19

0,59

0,77

0,76

0,65

0,76

0,65

0,32

0,82

0,47

0,55

Št.
naloge

Taksonomska
stopnja

1.08

II.

1.09

I.

1.10

II.

1.11

II.

1.12

I.

1.13

I., II. in III.

1.14.a

II.

1.14.b

I.

1.15.a

I.

1.15.b

II.

1.16A

III.

1.16B

III.

1.16C

III.

1.16D

II.

Opis naloge

Naloga dopolnjevanja. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (tvorba ustreznih izpeljank). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga izbirnega tipa. Preverja besedno-slovnično razčlembo (ugotavljanje
značilnosti besednih parov). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema
točkama.
Naloga kratkega odgovora. Preverja besedno-slovnično razčlembo (zapis
glavnega števnika z besedo). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno
točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo (pravopis in
pomenoslovje). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo (izbira
ustrezne glagolske predpone, skladno s kontekstom povedi). Manj zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo (uporaba
sklonske končnice in pravopis). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je s
tremi točkami.
Naloga kratkega odgovora. Preverja besedno-slovnično razčlembo
(poznavanje stavčnih členov). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z
dvema točkama.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo
(dopolnjevanje s prislovnim določilom časa). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga izbirnega tipa. Preverja besedno-slovnično razčlembo
(prepoznavanje vrste zložene povedi). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena
je z eno točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo
(dopolnjevanje protivnega priredja z ustreznim stavkom). Srednje zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga preverja zmožnost tvorjenja krajšega neumetnostnega besedila
(vabila). Kriteriji: vsebina, slog, zgradba in pravopis. Ovrednotena je s šestimi
točkami.

IT

ID

0,79

0,62

0,76

0,57

0,88

0,39

0,82

0,51

0,82

0,24

0,59

0,48

0,47

0,63

0,76

0,63

0,41

0,86

0,88

0,40

0,74

0,63

0,59

0,77

0,62

0,63

0,47

0,76

II. del preizkusa znanja
Naloge se navezujejo na odlomek iz romana z naslovom Időfutár 1. avtorjev Dóre Gimesi, Viktórie Jeli in Istvána
Tasnádija. Besedilo je bilo prirejeno za namen NPZ (izpuščeni določeni deli besedila).
V tem delu preizkusa je 11 nalog povezanih z izhodiščnim besedilom, skupno število točk je 24. Z nalogami smo
preverjali zmožnost samostojnega branja in razumevanja neznanega umetnostnega besedila, književna znanja in
zmožnost tvorjenja krajšega besedila (kreativno pisanje: nadaljevanje zgodbe v 3. osebi ednine).
Zmožnost razumevanja besedila so preverjale 1. a-naloga in naloge od 2.–8., pri katerih je bilo mogoče
doseči skupno 14 točk. Učenci so najbolje rešili 1. a-nalogo (IT = 0,94), pri kateri so morali našteti avtorje
besedila. Sledi ji 7. naloga (z IT 0,71), ki je zahtevala razlago pomena stalne besedne zveze. Učenci so srednje
dobro reševali 2. b- (IT = 0,65), 6. (IT = 0,59) in 5. b-nalogo (z IT 0,50). Pri 2. b-nalogi so morali s pomočjo
izhodiščnega besedila I. dela ugotoviti, kdo je starejša književna oseba v izhodiščnem besedilu II. dela preizkusa, in
zapisati njeno ime, 6. naloga je zahtevala izražanje lastnega mnenja o metodah književne osebe, pri 5. b-nalogi pa so
morali v eni povedi zapisati, kako je ta književna oseba uresničila svoje načrte. Po uspešnosti reševanja sledita
4. a- in 8. a-naloga (IT obeh je 0,47). Prva je zahtevala povzemanje dogodkov enega dneva, druga pa izpis
sopomenke dane besedne zveze. Za odtenek slabše reševani sta 3. in 4. b-naloga (IT obeh je 0,41), od katerih je
prva zahtevala dopolnjevanje opisa prostora s pomočjo besedila, druga pa povzemanje doživetij glavnega
junaka. Najslabše reševane naloge tega sklopa so 2. a-naloga (IT = 0,35), kjer so morali učenci našteti vse
književne osebe iz odlomka, 5. a-naloga (IT = 0,35), pri kateri so morali v eni povedi strniti Mojstrove načrte z
glavnim junakom, in 8. b-naloga (IT = 0,32), ki je zahtevala izpis sopomenk.
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Literarnovedno znanje so za 4 točke preverjale naloge 1. b, 9. in 10. Učenci so bili pri reševanju teh nalog manj
uspešni. Najbolje reševani med njimi sta 9. in 10. b-naloga (IT obeh je 0,53); pri prvi so morali učenci izbrati
sodobnika enega od avtorjev izhodiščnega besedila, pri drugi pa izbrati značilnosti literarne zvrsti iz 10. analoge. Sledi jima 10. a-naloga (IT = 0,47), pri kateri so ugotavljali, v katero literarno zvrst spada celotno besedilo, iz
katerega je odlomek. Nekoliko slabše je reševana 1. b-naloga (IT = 0,35), ki je zahtevala zapis dveh značilnosti
romana (čas dogajanja, število književnih oseb).
Tvorbna naloga je bila 11. naloga, pri kateri so učenci preverjali zmožnost kreativnega pisanja. S pomočjo
izhodiščnega besedila I. dela preizkusa so morali nadaljevati zgodbo izhodiščnega besedila II. dela v 3. osebi
ednine o nadaljnjih pustolovščinah glavne knjižne osebe. Vrednotili smo vsebino (2 točki), slog (2 točki), zgradbo
(1 točka) in pravopis (1 točka). Naloga je bila slabše rešena (IT = 0,45). Za razliko od prejšnjih let so bili učenci
uspešnejši pri pravopisu (IT = 0,53), nekoliko manj pri vsebini in slogu (IT sta 0,47 in 0,44), najslabši pa pri zgradbi
(IT = 0,35).
Predmetna komisija že nekaj časa opaža, da dosegajo učenci slabše rezultate pri reševanju nalog II. dela preizkusa,
kar je lahko posledica tega, da pri reševanju nalog I. dela porabijo preveč časa za iskanje podatkov v besedilu (pri
prvem branju ne berejo pozorno in se večkrat vračajo k posameznim delom besedila), zato jim za II. del preizkusa
zmanjka časa. Vzrok slabših rezultatov vidimo tudi v tem, da besedni zaklad učencev ni dovolj bogat (četudi je
madžarščina učni jezik, se kot manjšinski jezik v javnem življenju uporablja v zelo omejenem obsegu), kar se
odraža predvsem pri reševanju nalog odprtega tipa, ki jih je več v tem delu preizkusa.
Preglednica 4.2.3.2.3: Specifikacijska tabela, madžarščina, 9. razred (II. del)
Št.
naloge

Taksonomska
stopnja

2.01.a

I.

2.01.b

II.

2.02.a

I.

2.02.b

III.

2.03

II.

2.04.a

II.

2.04.b

II.

2.05.a

III.

2.05.b

III.

2.06

III.

2.07

III.
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Opis naloge

Naloga kratkega odgovora. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (zapis avtorjev besedila). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja poznavanje značilnosti književne vrste
(čas dogajanja in število oseb). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z
eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (zapis književnih oseb iz odlomka). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (identifikacija književne osebe s pomočjo izhodiščnega besedila I.
dela in zapis njenega imena). Zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno
točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (dopolnjevanje ustreznih besed v opisu delavnice). Srednje
zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (samostojno oblikovanje odgovora na zastavljeno vprašanje –
povzemanje). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (samostojno oblikovanje odgovora na zastavljeno vprašanje –
povzemanje dogodkov). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno
točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (upovedovanje načrtov književne osebe). Zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (upovedovanje uresničevanja načrtov književne osebe). Zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (izražanje mnenja o ravnanju književne osebe). Zelo zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in razčlenjevanje
besedila (razlaga pomena stalne besedne zveze). Zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
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IT

ID

0,94

0,21

0,35

0,66

0,35

0,03

0,65

0,43

0,41

0,75

0,47

0,56

0,41

0,77

0,35

0,36

0,53

0,78

0,59

0,80

0,71

0,51

Št.
naloge

Taksonomska
stopnja

2.08.a

I.

2.08.b

II.

2.09

I.

2.10.a

I.

2.10.b

I.

2.11A

III.

2.11B

III.

2.11C

III.

2.11D

II.

Opis naloge

Naloga prepoznavanja in kratkega odgovora. Preverja samostojno
razumevanje in razčlenjevanje besedila (izpis sopomenke besedne zveze iz
besedila). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (samostojno iskanje sopomenk). Srednje zahtevna
naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga izbirnega tipa. Preverja literarnovedno znanje (prepoznavanje
sodobnika avtorja izhodiščnega besedila). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja prepoznavanje literarne zvrsti
(določanje literarne zvrsti na podlagi odlomka). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga izbirnega tipa. Preverja poznavanje značilnosti literarne zvrsti. Manj
zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga preverja zmožnost tvorjenja krajšega neumetnostnega besedila
(poustvarjalno pisanje: nadaljevanje zgodbe v 3. osebi ednine). Kriteriji:
vsebina, slog, zgradba in pravopis. Ovrednotena je s šestimi točkami.

IT

ID

0,47

0,72

0,32

0,71

0,53

0,32

0,47

0,67

0,53

0,46

0,47

0,72

0,44

0,75

0,35

0,83

0,53

0,87

SKLEPNE UGOTOVITVE
Učenci so na NPZ iz madžarščine v 9. razredu v šolskem letu 2017/2018 dosegli nekoliko slabši rezultat od zadnjih
dveh let, povprečje se giblje blizu povprečij ostalih let. Predmetna komisija je z rezultati NPZ pretežno zadovoljna.
Ugotavljamo, da imajo učenci dobro razvito zmožnost bralnega razumevanja in uspešno rešujejo naloge
besedno/slovnične razčlembe, so pa manj uspešni pri reševanju nalog odprtega tipa, predvsem v II. delu
preizkusa. Vsa leta opažamo, da učencem dela največ težav tvorba besedil, čemur je potrebno več pozornosti
nameniti pri pouku. Slednje velja tudi za bogatenje besedišča, razvijanje zmožnosti utemeljevanja, oblikovanje
lastnih stališč in izražanje lastnega mnenja ter pravopis.
Elektronsko vrednotenje smo izvedle članice PK z ostalimi učiteljicami madžarščine. Z izvedbo vrednotenja smo
bile v celoti zadovoljne, delo je potekalo nemoteno, tako letos ni bilo nobene poizvedbe. Rezultate preverjanja
znanja in ugotovitve bomo učiteljem predstavili na srečanju študijske skupine.
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MELLÉKLET AZ I. RÉSZHEZ

A titokzatos Kempelen és a sakkozógép története
Kis bábukkal vagy a számítógépen sakkozunk. Ma már ez teljesen egyértelmű
mindenkinek, de nem így volt 200 évvel ezelőtt, amikor Kempelen Farkas feltalálta a
sakkautomatáját. De valóban automata volt az akkori automata? S miért olyan érdekes
számunkra ez a technikai találmány?
A Műcsarnokban Kempelen – Ember a gépben címmel médiaművészeti és történeti kiállítás
nyílt meg, amelyen megcsodálhatjuk Kempelen Farkas sakkozó- és beszélőgépét, illetve a
mai feltalálók csodáit, például a portréfestő gépet, a követő gépet és egyéb érdekességeket.
A kiállítás március 24-e és május 28-a között tekinthető meg.
Kempelen Farkas 1734-ben született Pozsonyban. Igazi polihisztor 15 volt, sokféle
tudományos témakör érdekelte, és szerteágazó tudományos tevékenységet folytatott.
Mérnöki munkái között szerepelt a bécsi schönbrunni szökőkútrendszer tervének
elkészítése, a budai vár vízellátásának megoldása, a pozsonyi hajóhíd megtervezése, de
tervezett gőzgépet, sőt nyomtatógépet is vakok számára.
Legjelentősebb találmánya a beszélőgép volt, amit süketnémáknak és beszédhibásoknak
tervezett, mégsem erről híresedett el, hanem a sakkozógépről. Mi volt a sakkozógép titka?
A sakkozógép olyan hírességeket győzött le, mint például Napóleon, II. Frigyes porosz
uralkodó vagy Edgar Allan Poe amerikai író és költő.
A titok a gépben rejlett, azaz a gépben profi
sakkozók ültek, akiket Kempelen szerződtetett. A
nézők persze már akkor is kételkedve álltak a
gépezet előtt, s csak akkor akarták elhinni a trükköt,
hogyha a gépet kinyitották. Természetesen
Kempelen segédje mindig megmutatta a gép
belsejét, de a benne rejlő sakkozót mégsem látták,
hiszen az egy másik rekeszben rejtőzött. Kempelen
több sakkozót szerződtetett, így soha nem ugyanaz
az ember rejtőzött el a gépben. Kész csoda, hogy a
sakkozók megőrizték a feltaláló titkát. A gépben rejtőző sakkozónak egy kis sakktáblája volt,
s a gépezet felépítése olyan trükkös volt, hogy egy mechanikai megoldással a látható táblára
vitte át azt, amit a gépben rejtőző sakkozó a kis tábláján lépett.
Kempelen Farkas sakkautomatájának titkát az alkotó haláláig, 1804-ig nem leplezte le senki,
majd az automata a 19. század első évtizedeiben újabb fénykort ért meg New York-ban. Ám
a negyvenes évek elején a korszerű technikával eljött az ipari kor, Kempelen automatája
vásári látványossággá vált, s titkát egyetlen dollárért leleplezték. Végül 1854-ben egy
múzeumi tűz áldozatává vált.
A Műcsarnokban látható sakkozógép az eredeti példány legtökéletesebb másolata. A
szerkezet elkészítése a bűvészkellékek és varázsdobozok építőjeként világhírűvé vált John
Gaughan nevéhez fűződik, aki a kiállítás sajtóbemutatóján elmondta, hogy már gyerekkora
óta foglalkoztatta a bűvészkedés, és ezen belül is a Kempelen-féle sakkautomata. Végül 18
évnyi munkával, korabeli feljegyzések és rajzok alapján sikerült elkészítenie a kiállításon
látható szerkezetet.
(A www.kultura.hu nyomán.)

15

polihisztor – több tudományban jártas, sokoldalú tudós
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MELLÉKLET A II. RÉSZHEZ

Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István: Időfutár 1. – A körző titka (részlet)
Odamentek egy vastag tölgyfaajtóhoz, ami acélhevederekkel volt megerősítve. A Mester
leakasztott az övéről egy kulcsot, és a zárba illesztette. Elfordította a kulcsot, és az ajtó
nyikorogva kinyílt.
– Ez a műhelyem – mondta a Mester, miközben levette a köpenyét, és átadta a mellette
ácsorgó öreg szolgának. – Na, gyere!
Kobak szorongva követte. A Mester fényt gyújtott. A fiú hunyorogva körbenézett. A falak
mellett padlótól plafonig polcok, rajta mindenféle edénnyel, lombikkal és műszerekkel. És a
sarokban... A fiú felkiáltott. [...]
Egy ember ült ott mozdulatlanul, egy asztalra támaszkodva. A Mester szája sarkán
mosoly bújkált, de igyekezett komoly maradni.
– Ne félj, nem bánt. Gyere csak!
Kobak óvatosan közelebb lépett, a gyomra összeszorult, de azért szép hangosan
kivágta:
– Adjon Isten, jó napot!
A Mester elnevette magát.
– Annak ugyan hiába köszöngetsz! – mondta, és közelebb lépett a fáklyával.
És akkor Kobak meglátta, hogy az nem is egy élő ember volt, hanem egy bábu.
Turbánnal a fején. [...]
A Mester odalépett az asztalhoz, aminél a pasa ült, és kinyitotta a masina hátulját.
Rekeszek voltak benne.
– Na, bújj bele, Kobak!
– Ide?! – kérdezte riadtan a fiú.
– Csak kíváncsi vagyok, hogy beférsz-e.
Kobak fészkelődve bepréselte magát. [...]
Odabent mindenféle szerkentyűk, huzalok meg csigák voltak, és egy hatvannégy mezős
tábla, amin négy sorban kis lámpák égtek. Egyszer csak az egyik lámpa kihunyt, és másik
helyen gyúlt ki a fény.
– Na, mit léptem? – hallatszott kintről a Mester hangja.
Kobak megértette, hogy ez bizony egy sakktábla, amin bábuk helyett lámpák égnek.
– C3-ra méltóztatott – válaszolt sebesen.
– És mivel?
– Mivel szeret huszárral nyitni az úr. Most már kijöhetek? Elég szűkös itten...
Ekkor azonban becsukódott a masina ajtaja, és Kobak egy csúszó retesz csattanását
hallotta. Sötét lett, csak az apró pilácsok világítottak.
– Hé, mit csinál?! – kiáltotta.
– Lejátsszuk ezt a partit, aztán kiengedlek. [...]
Úgyhogy nem volt más választása, lejátszotta a partit. Jó nehéz volt, mert minden bábut
ugyanolyan apró pilács jelölt, ezért még azt is észben kellett tartania, hogy melyik mezőben
épp melyik figura tartózkodik. De azért hamar belejött. És kikapott. Ahogy kikapott még
aznap zsinórban tizenkétszer. Akkor a Mester kiengedte. [...] Tudta, hogy most egy másik
élet kezdődik. [...] ott a hideg padlón fekve elbúcsúzott Kobaktól, a koszos kis koldustól, és
már úgy tápászkodott fel onnan, mint Kobak, a varázslóinas.
Este bőséges vacsorát kapott. Úgy teleette magát, hogy éjszaka csak hánykolódott az
ágyban, a gyomrát szorongatta, és nyögött. Pedig szüksége lett volna a pihentető alvásra,
mivel az öreg szolga már hajnalban kiverte az ágyából, és a pazar reggeli után – amire rá
sem bírt nézni – a Mester várta a műhelyében egy újabb sakkpartira. Szerencsére délelőtt
nem kellett bebújnia a rekeszbe, akkor még csak elméleti edzés volt. A Mester mindenféle
lépéskombinációkat mutogatott neki. De ebéd után újra be kellett magát szuszakolnia a
törökbe. Így teltek a napok, a hetek, a hónapok. Kobak egyre több időt tudott eltölteni a
masinában, és egyre jobban játszott.
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I. RÉSZ

Az I. rész feladatai A titokzatos Kempelen és a sakkozógép története című
szöveghez kapcsolódnak. Figyelmesen olvasd el a mellékelt szöveget, majd
oldd meg a feladatokat!
1.

a)

Mi a szöveg kővérített betűs bekezdésének a célja? Karikázd be a legmegfelelőbb
válasz betűjelét!
A

a szöveg rövid összefoglalása

B

az olvasó figyelmének a felkeltése

C

az idő meghatározása

D

egy találmány bemutatása
(1 pont)

1.

b)

Milyen mondatfajtát használt a szerző, hogy megvalósuljon ez a cél?

_____________________________________________________________
(1 pont)

2.

a)

Pótold a kiállítás adatait!
Helye: __________________________________________
Ideje: _____________________________________________________________________
Címe: ____________________________________________________________________
(1 pont)

2.

b)

Fogalmazd meg a szöveg ismeretében, miért adhatták ezt a címet a kiállításnak!

_____________________________________________________________
(1 pont)

3.

Nevezd meg Kempelen két olyan találmányát, amelyekkel a fogyatékkal élő embereken
szeretett volna segíteni! Írd melléjűk azt is, kinek a számára készítette őket!

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(2 pont)
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4.

Melyik város neve kakukktojás a szöveg értelmében? Húzd alá, és indokold meg a
választásodat!
Bécs

Buda

New York

Pozsony

Indoklás: _____________________________________________________________________
(1 pont)

5.

a)

Kik sakkoztak valójában Napóleonnal és a többi ellenféllel?

_____________________________________________________________
(1 pont)
5.

b)

Miért nem derült ki az igazság annak ellenére, hogy kinyitották a gépet?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1 pont)

6.

Döntsd el az utolsó két bekezdés alapján, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi
állítások! Karikázd be az I vagy a H betűt!
A sakkozógép rejtélyének megoldásáért sok pénzt fizettek.

I

H

A sakkozógép egy múzeumi tűzvész során elégett.

I

H

John Gaughan majdnem két évtizedig dolgozott a sakkozógép másolatán.

I

H
(3 pont)

7.

a)

Magyarázd meg saját szavaiddal az alábbi két szó jelentését! Írhatsz rokon
jelentésű szót is a vonalra.
trükk _____________________________________________________________________
korszerű __________________________________________________________________
(2 pont)

7.

b)

Magyarázd meg saját szavaiddal a mondat aláhúzott részének jelentését!
Az automata a 19. század első évtizedeiben újabb fénykort ért meg.

_____________________________________________________________
(1 pont)
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8.

Pótold a mondatokban a titok szóból képzett szavakat!
Kempelen sakkozógépében egy __________________________ rekesz volt.
A feltaláló még saját családja elől is __________________________ a gép működését.
(2 pont)

9.

Mi igaz a bal oldalon levő szópárokra? Mindegyik elé írd oda a megfelelő betűjelet!
_____ találmány és ámulat

A

Mindkét szó főnévből képzett melléknév.

_____ bécsi és pozsonyi

B

Mindkettő összetett szó.

_____ legjelentősebb és legtökéletesebb

C

Mindkét szó mély hangrendű.

_____ bűvészkellék és varázsdoboz

D

Mindkét szó felsőfokú melléknév.
(2 pont)

10. Írd le betűkkel az alábbi számnevet!
1804 __________________________________________
(1 pont)

11. Pótold a mondatokban a megadott szópár megfelelő tagját!
ál – áll
A Kempelen Farkas Általános Iskola előtt a feltaláló mellszobra ______.
A feltaláló néha ______ruhában elvegyült a sakkozógépet figyelő tömegben.
(1 pont)

12. Pótold a mondatokban a megfelelő igekötőket! A felsorolt igekötők közül válasszál!
át, fel, ki, le, meg, vissza, el
Kempelen azzal terelte ______ a gyanút, hogy a játszmák előtt ______mutatta a gép
mechanikáját.
(1 pont)
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13. Pótold a mondatokban a megadott szavak megfelelő alakját! Ügyelj a helyesírásra!
Kempelen 1734-ben ______________________________ a napvilágot Pozsonyban.
(meglát)
_______________________ és ________________________ tanult.
(Bécs)
(Róma)
Nyolc ___________________ beszélt.
(nyelv)
(3 pont)

14. a)

Elemezd aláhúzással az alábbi mondatot!
A sakkozók megőrizték a feltaláló titkát.

(2 pont)
14. b)

Bővítsd az a) feladat példamondatát időhatározóval!

_____________________________________________________________
(1 pont)

15. a)

Karikázd be az alábbi mondat fajtáját jelölő betűjelet!
John Gaughan a kiállítás sajtóbemutatóján elmondta, hogy már gyerekkora óta
foglalkoztatta a bűvészkedés.
A

alanyi alárendelő összetett mondat

B

következtető mellérendelő összetett mondat

C

bővített egyszerű mondat

D

tárgyi alárendelő összetett mondat
(1 pont)

15. b)

Folytasd az alábbi tagmondatot úgy, hogy ellentétes mellérendelő összetett
mondatot kapjál!
Én is el szerettem volna menni a kiállításra, ___________________________________
__________________________________________________________________________
(1 pont)
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16. Készíts meghívót a kiállítás megnyitójára kb. 45 szóban úgy, hogy emeld ki a kiállítás
legnevezetesebb tárgyát!
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II. RÉSZ

A II. rész feladatai az Időfutár 1. – A körző titka című mű részletéhez
kapcsolódnak.
Figyelmesen olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!
1.

a)

Sorold fel a mű szerzőit!

_____________________________________________________________
(1 pont)
1.

b)

A teljes mű regény. Írd a vonalakra mi jellemző a regény időtartamára és
szereplőinek számára!
A cselekmény időtartama:

________________________________________________

Szereplőinek száma:

________________________________________________
(1 pont)

2.

a)

Sorold fel, ki mindenki szerepel a részletben!

_____________________________________________________________
(1 pont)
2.

b)

Az I. rész szövegének (A titokzatos Kempelen és a sakkozógép története)
ismeretében állapítsd meg, valójában ki az idős főszereplő! Írd a teljes nevét a
vonalra!

___________________________________________
(1 pont)

3.

Mutasd be a műhelyt! Pótold a hiányzó szavakat a szövegnek megfelelően!
A helyiségbe egy ____________________________ át lehetett bejutni, amelynek kulcsa a
gazda ____________________________ lógott. A falak mellett egészen a mennyezetig
__________________________ húzódtak. A sarokban egy _______________________ tűnő
__________________________ ült, és a fején ____________________________ volt.
(2 pont)
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4.

a)

Foglald össze, hogyan telt a fiú első napja a műhelyben!

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1 pont)
4.

b)

Foglald össze, hogyan teltek a fiú következő napjai, hetei!

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1 pont)

5.

Fogalmazd meg egy-egy mondatban,

5.

a)

mi volt a Mester célja a fiúval,

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1 pont)
5.

b)

és hogyan valósult ez meg!

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1 pont)

6.

Fejtsd ki röviden a véleményedet a Mester módszeréről!

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(1 pont)
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7.

Magyarázd meg saját szavaiddal az aláhúzott szószerkezet jelentését! Írhatsz rokon
jelentésű szót is a vonalra.
...óvatosan közelebb lépett, a gyomra összeszorult...

________________________________________________________________
(1 pont)

8.

a)

Írd ki az utolsó előtti bekezdésből az alábbi szószerkezet rokon értelmű szavát!
egymás után ________________________________
(1 pont)

8.

b)

Írd a vonalra az alábbi két szó rokon értelmű megfelelőjét!
ácsorgó ____________________________________
bőséges ____________________________________
(2 pont)

9.

Tasnádi István 1970-ben született. Melyik magyar író a kortársa? Karikázd be a helyes
válasz betűjelét!
A

Jókai Mór

B

Móricz Zsigmond

C

Mikszáth Kálmán

D

Nógrádi Gábor
(1 pont)
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10. a)

Az alábbi részlet Tasnádi egy másik művéből való. Írd a vonalra, melyik műnemhez
tartozik ez a mű!
MÁTÉ be.
MÁTÉ

Nem láttad a Henit? Hallod, Mikiegér?! Kérdeztem valamit!

ZSUZSI A Máté egyszer azt mondta rám, hogy dagadt állat, és akkor fél évig nem
ettem. A suliban azt mondtam, hogy otthon fogok ebédelni, otthon meg
azt hazudtam, hogy a suliban már ettem.
Műnem: ________________________________________
(1 pont)
10. b)

Mi jellemző az a) feladatban említett műnemhez tartozó művekre? Karikázd be a
megfelelő válaszok betűjelét!
A

Kizárólag verses formában íródnak.

B

Sok bennük a párbeszéd.

C

Cselekményük hosszú időt ölel fel.

D

Főleg színházi előadásra készülnek.
(1 pont)
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11. Az I. rész szövegének (A titokzatos Kempelen és a sakkozógép története) segítségével
meséld el 6–8 mondatban, milyen kalandokban lehetett később része Kobaknak! Egyes
szám harmadik személyben mesélj!
A

B

C

D

2

2

1

1

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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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: Porazdelitev točk pri angleščini, 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
Učni načrt za angleščino, Skupni evropski jezikovni okvir in tudi najnovejša dokumenta Zbirka reprezentativnih
vzorčnih deskriptorjev jezikovnih zmožnosti za od 7 do 10 let stare učence (angl. »Collated Representative Samples of
Descriptors of Language Competences Developed For Young Learners Aged 7–10 Years«) in Zbirka reprezentativnih
vzorčnih deskriptorjev jezikovnih zmožnosti za od 11 do 15 let stare učence (angl. »Collated Representative Samples of
Descriptors of Language Competences Developed For Young Learners Aged 11–15 Years«) so podlage za NPZ iz
angleščine v 6. razredu. Preizkus preverja opisnike na ravni A1 in delno tudi na ravni A2, da bi tako lahko
identificirali tudi tiste učence, ki (so) si znanje angleščine pridobivajo zunaj učilnice ali pa izkazujejo izredno visoko
jezikovno učljivost. Ravno takšni učenci so lahko namreč popolnoma demotivirani, če jim pri pouku ne nudimo
dovolj zahtevnih dejavnosti.
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 tudi e-teste za mlajše učence (npr. »Cambridge English: Young Learners«, »PTE
Young learners«, »Oxford Young Learners Placement Test« itn.), saj omogočajo veliko bolj kakovostno vizualno
podporo in vnos slušnih besedil brez motečih dejavnikov. Tudi predmetna komisija za angleščino se zaveda, da je
v tej smeri potrebno narediti določene korake, zato so na Univerzi v Ljubljani, na Pedagoški fakulteti, začeli z
izvajanjem študije o računalniški pismenosti učencev v 6. razredu s poudarkom na usposobljenosti učencev ob
koncu drugega obdobja za tipkanje besedil.
Tudi v tem šolskem letu predmetna komisija opozarja, da preverjajo sodobni in kakovostni tujejezikovni preizkusi
znanja in zmožnosti iz tujih jezikov vse štiri jezikovne zmožnosti, to so poslušanje, govorjenje, branje in pisanje.
Le vse štiri jezikovne spretnosti skupaj namreč tvorijo tujejezikovno komunikacijsko zmožnost, in umanjkanje ene
izmed prej naštetih ne daje popolne informacije o tujejezikovnem znanju in zmožnostih posameznika. Tega PK za
angleščino nikakor ne uspe izpolniti, saj se je morala tudi v šolskem letu 2017/2018 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 še posebej nujno, 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 jim v tem smislu tudi nuditi povratne
informacije. Zato je ob interpretaciji rezultatov pomembna še učiteljeva ocena govornega sporazumevanja
učenca v angleščini, ki jo je potrebno upoštevati pri interpretaciji rezultatov na vseh ravneh, od posameznega
učenca prek razreda, šole in celotne države.
Preizkus je obsegal naloge:
−
−
−
−
−
−

izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom,
dopolnjevanja z naborom,
dopolnjevanja brez nabora (s slikovno iztočnico, danimi začetnimi črkami in številom črk),
kratkih odgovorov,
povezovanja slik in besed,
odprtega tipa (pisanje kratkega vodenega besedila).

Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so podrobno opisani v dokumentu Informacije 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 število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

17.925
41
48
24,51
51,06
26,36
0,51
0,95

Število kandidatov je bilo letos večje za 903 kandidatov od tistega v lanskem šolskem letu, število postavk in
možne točke ostajajo enake kot že zadnjih nekaj let. Povprečno število odstotnih točk (51,06) je za 6,29 odstotne
točke nižje kot v šolskem letu 2016/2017 (57,35) in za 1,51 višje od povprečnega rezultata v šolskemu letu
2015/2016 (49,55). Tako kot v predhodnem šolskem letu smo tudi tokrat vključili nalogo preverjanja
prepoznavanja besedišča, ki zahteva povezovanje slik in besed, da bi tako zagotovili preverjanje minimalnih
standardov znanja.
Kot že vsa leta ostaja tudi tokrat preizkus visoko zanesljiv (0,94), 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. Zaradi nepreverjanja govorne zmožnosti pa je znižana vsebinska
veljavnost, kar moramo pri interpretaciji rezultatov še posebej upoštevati.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.4.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri angleščini, 6. razred

176

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Z rezultatom glede porazdelitve in primerjave med dosežki učencev in učenk smo lahko izredno zadovoljni, saj še
nikoli v času izvajanja NPZ iz angleščine nismo opazili večjih razlik. Prav tako je bilo tudi v šolskem letu 2017/2018.
PK TJA izbira teme, ki so splošne in zanimive tako za fante kot za dekleta, prav tako lahko domnevamo, da je
angleščina predmetno področje, ki za zdaj v slovenski družbi ne daje prednosti oziroma postavlja določen spol
populacije v depriviligirani položaj.
Preglednica 4.2.4.1.2: Porazdelitev dosežkov pri angleščini po regijah, 6. razred
Regija

Povprečje

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

Osrednjeslovenska regija

54,47

26,22

5.119

103

Pomurska regija

54,38

27,35

493

20

Obalno-kraška regija

52,75

25,34

872

27

Podravska regija

51,73

26,81

2.603

86

Zasavska regija

51,44

25,22

462

13

Gorenjska regija

50,96

25,41

2.003

35

Jugovzhodna Slovenija

49,16

26,82

1.333

36

Koroška regija

47,53

27,35

604

20

Savinjska regija

47,47

26,14

2.330

57

Goriška regija

47,23

25,69

950

29

Primorsko-notranjska regija

46,72

26,18

472

17

Posavska regija

45,79

25,64

684

24

Glede razporeditve dosežkov po regijah opažamo, da je že kot nekaj zadnjih let na prvem mestu
osrednjeslovenska regija, se je pa razlika med prvouvrščeno in zadnjeuvrščeno regijo povečala s 7,57 na 8,68. Zato
tako kot lani pozivamo k študiji, ki bi bolj poglobljeno ugotovila razloge, zakaj prihaja do večjih odstopanj, tako v
pozitivno kot tudi negativno smer.
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Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu
Slika 4.2.4.1.2: Porazdelitev točk pri angleščini, 6. razred

ZELENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, so s 65-odstotno uspešnostjo
rešili to nalogo oziroma testni postavki:
C) BESEDIŠČE
2. A-naloga: AT HOME
Opis naloge: Naloga prepoznavanja besed brez sobesedila s slikovno iztočnico se je navezovala na sliko, ki
predstavlja družino pri hišnih opravilih. Učenci so morali poiskati besede za označene predmete iz danega nabora,
nato pa v razpredelnico vpisati črko, s katero je bila izbrana beseda označena. Tri besede so imele vlogo distraktorjev.
V to območje spadata testni postavki 1 in 2.
Učenci so morali prepoznati besedi floor in light. Predvidevamo, da je večina učencev uspešno rešila ti dve
postavki, saj gre za pogosto rabljeno besedišče, ki ga učenci usvojijo že zelo zgodaj.

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 s 65-odstotno uspešnostjo rešili še te naloge in testne postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
2. naloga: ANNIE’S LETTER
Opis naloge: Naloga izbirnega tipa je preverjala razumevanje pogovora med deklico Annie in njeno mamo o
Božičku. Učenci so morali povedi dopolniti z ustreznim podatkom iz vnosnega besedila, odločali pa so se med
tremi možnostmi.
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V to območje spadata 1. in 3. testna postavka.
Za uspešno reševanje testne postavke 1 so učenci morali natančno poslušati in ločevati med več podrobnostmi.
Izbirati so morali med različnimi številkami, ki so jih slišali drugo za drugo, zato sta dve delovali kot distraktor
(Christmas is on 25th December…/ Today is 10th. / I’ve only got 15 more days.). Veliko učencev, ki jih dodatni številki
nista zmotili, je pravilno izbralo odgovor Today is 10th December.
3. testno postavko so uspešno rešili tisti učenci, ki so razumeli daljši del besedila. Naštetih je bilo več želja, ki so
delovale kot distraktorji (Well, I like books and a doll’s house but this year it’s a puppy I would like), hkrati pa so morali
povezati ponujeno rešitev a small dog z besedo puppy iz vnosnega besedila.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga: THE PIRATE TREASURE
Opis naloge: Naloga bralnega razumevanja je zahtevala kratke odgovore na dana vprašanja, vezana na besedilo o
piratskem zakladu. Besedilo je bilo razdeljeno na tri dele, da bi učencem olajšali iskanje informacij.
V 4. postavki so morali učenci odgovoriti na vprašanje How does La Buse open the boxes? Predvideni odgovor je bil
with his pistol. To postavko so uspešno rešili tisti učenci, ki so našli informacijo v tem delu besedila: …La Buse uses his
pistol to see what is in the boxes. Predvidevamo, da učenci niso imeli težav z reševanjem, ker je bila informacija podana
samo v eni povedi.
2. naloga: CLEVER CHIMPANZEES
Opis naloge: Naloga je bila sestavljena iz šestih kratkih besedil z opisom vedenja in značilnosti šimpanzov. Učenci
so jih morali povezati z ustreznimi naslovi. Vsak naslov je povzemal vsebino posameznega odstavka. Učenci so
morali razumeti glavno misel v besedilu in ugotoviti pomen besed iz sobesedila. Dva naslova sta bila odveč.
V rumeno območje sta se uvrstili 4. in 5. testna postavka.
Pri 4. testni postavki so morali učenci naslov At chimp school povezati z delom besedila, ki opisuje, kaj znanstveniki
učijo šimpanze. Za uspešno reševanje te postavke so bile ključne besede: teach, know how to count, can use signs,
torej besedišče v zvezi s šolo, s katerim se učenci seznanijo v zgodnjem obdobju učenja angleščine.
5. testna postavka je opis šimpanzinj in njihove materinske skrbi za mladiče, eksplicitno izražene v zadnji povedi
(Mother chimpanzees take good care of them). Za uspešno reševanje te postavke z ustreznim naslovom A loving
parent so bile učencem v pomoč besedne zveze, povezane z družino (first baby, five or six babies, each baby stays
with his mother).
C) BESEDIŠČE
1. naloga: SPRING WEATHER WATCH
Opis naloge: Učenci so prebrali besedilo o opazovanju pomladanskega vremena in ga dopolnili z besedami iz
nabora. Tri besede so bile odveč.
Pri tej nalogi so se v rumeno območje uvrstile 1., 2. in 4. testna postavka.
Testna postavka 1 je preverjala poznavanje besede see v sobesedilu. Učenci so morali prebrati uvodni odstavek in
razumeti, da gre za navodila, kako voditi dnevnik o vremenu in vremenskih spremembah. Iz nadaljevanja besedila
so morali ugotoviti, da gre za opazovanje, in s tem povezati glagol see. Iz nabora besed so izbrali pravilno rešitev in
izločili distraktor look.
2. testna postavka je preverjala poznavanje besede garden. Učenci, ki so razumeli povezavo besed balcony in/ali besedo
outside, so to postavko pravilno rešili. V naboru besed je bila tudi beseda basement, ki se je poleg pravilne rešitve še
edina nanašala na prostor, vendar so morali učenci iz sobesedila ugotoviti, da je mišljen prostor zunaj stavbe.
Da so učenci uspešno rešili 4. testno postavko, so morali natančno prebrati in razumeti del besedila, da za zbiranje
deževnice (a special rain collector) potrebujejo prazno plastenko (plastic bottle), pri čemer so izločili distraktor full.
2. A-naloga: AT HOME
Pri tej nalogi sta se v rumeno območje uvrstili 3. in 4. testna postavka.
Testna postavka 3 je preverjala poznavanje oziroma prepoznavanje besede shelf. Gre za znano, osnovno
besedišče, obravnavano pri več tematskih sklopih (prostori, dom, učilnica ipd.).
4. testna postavka je preverjala poznavanje oziroma prepoznavanje besede slippers. Postavko so pravilno rešili
učenci, ki so označeno besedo na sliki prepoznali v danem naboru, istočasno pa izločili distraktor boots. Gre za
besedišče, obravnavano v sklopu oblačil, ki se obravnava že pri zgodnjem poučevanju.
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RDEČE OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo zgornje četrtine dosežkov, so poleg nalog iz zelenega in
rumenega območja s 65-odstotno uspešnostjo rešili še te naloge in testne postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga: ROBIN, THE BRAVE KNIGHT
Opis naloge: Slušna naloga je bila pravljica o pogumnem vitezu Robinu, ki v enem dnevu reši dve princeski. To je
naloga dopolnjevanja z danim naborom in ni temeljila na sliki. Med besedami so bili štirje distraktorji. Učenci so ob
poslušanju dopolnjevali besedilo z besedami iz nabora.
V rdeče območje spadajo vse testne postavke te naloge (1–6). Predvidevamo, da je učencem predstavljal težavo
prenos dvogovora v obnovo, tj. linearno besedilo z danim naborom. Tovrstna naloga zahteva uporabo več
strategij reševanja – pozorno poslušanje, hkratno branje, razumevanje daljših delov besedila in posameznih
besed.
Testna postavka 1 je iskala besedo castle, ki jo učenci usvojijo dovolj zgodaj, saj naj bi poslušali pravljice že v
zgodnjem obdobju učenja. Vendar pa je bilo treba za uspešno reševanje te postavke biti pozoren na daljši del
besedila, hkrati pa povezati besedo castle z začetka pravljice z besedo home, ki jo kasneje omeni Robin v
pogovoru z bratom Richardom.
Učenci so morali pri 2. testni postavki povezati podpomenko carrot iz vnosnega besedila z nadpomenko vegetable
iz nabora. Pri tem naj bi jim bilo v pomoč vnosno sobesedilo z znanim besediščem (for dinner) in pojasnilo (Carrots
made the princess sick). Verjetno je bilo tudi vzročno-posledično razmerje v povedi razlog, da se je postavka uvrstila
v rdeče območje.
Rešitev testne postavke 3 je bila osnovna beseda room, vendar v povezavi z zahtevnejšo slovnično obliko (The
Beast has the princess locked in ...) v obnovi besedila. V vnosnem besedilu so učenci ustrezno rešitev lahko povezali
z delom besedila …that a beast has a beautiful princess locked away in a small room in besediščem (wooden house,
the house, the door). Predvidevamo, da učenci niso razumeli besede locked, zato jim tudi bolj osnovno besedišče ni
pomagalo uspešno rešiti te testne postavke.
4. testna postavka je zahtevala besedo marry. V besedilu princesi druga za drugo opozorita princa, da bi se poročili
(get married). Glagol marry je v vnosnem besedilu slišan kar petkrat, zato preseneča dejstvo, da se je tudi ta
postavka uvrstila v rdeče območje.
Pri 5. testni postavki so morali učenci najti povezavo med deli besedila …the princesses moved into Robin's home, look
after us iz vnosnega besedila in glagolom stay iz obnove besedila. Besedna zveza look after kakor tudi glagol move sta
za učence 6. razreda zahtevna, prenos v besedo stay pa je večini povzročal težave pri reševanju te postavke.
Rešitev testne postavke 6 je beseda busy. Učenci so morali poslušati daljši del besedila in slišati was working really
hard, he had to organize parties, clean the castle, never had a minute to himself, da so ugotovili, da je bil Robin zelo
zaposlen (busy). Morda se je postavka uvrstila v rdeče območje, ker se je v besedilu sicer v zanikani obliki pojavila
beseda happy, ki je v tem primeru delovala kot dober distraktor (…he was not happy either) ali pa, ker je bilo nekaj
glagolov v pretekliku in jih učenci niso prepoznali. Morda pa niso znali povezati Robinovega dela na gradu z
besedo busy, ki nikjer ni bila omenjena.
2. naloga: ANNIE’S LETTER
V rdeče območje spadajo 2., 5. in 6. testna postavka.
Za rešitev 2. testne postavke so morali učenci razlikovati med tremi aktivnostmi, ki jih Annie omenja in pojasnjuje
v vnosnem besedilu (writing, reading, drawing), vendar je rešitev mogoče najti v eni sami povedi (I can’t write as
nicely as you). Za lažje reševanje Annie v vnosnem besedilu doda: Can you write a letter for me, please?.
Predvidevamo, da se je ta postavka uvrstila v rdeče območje, ker učenci niso bili dovolj pozorni pri poslušanju,
morda pa jim je delal težave prislov nicely, ki ga niso povezali z besedo writing.
Pri 5. testni postavki so učenci morali pozorno poslušati daljši del besedila o tem, kaj Annie potrebuje. Imeli so
precej besedišča iz vnosnega besedila, ki naj bi pomagalo izbrati besedo address (…where Santa lives, ...he lives at
the North Pole, …is there a post code…) namesto distraktorja phone number, pa tudi beseda address se ponovi
dvakrat v različnih ubeseditvah (It's the address. I don't know where exactly Santa lives. / Maybe he knows the address.)
Sama beseda address in tudi besedišče, povezano z njo, bi moralo biti učencem znano, saj se učijo predstavljati in
povedati svoj naslov že zelo zgodaj. Morda jim samo pisanje pisma zaradi vse bolj prisotne tehnologije postaja
tuje in zato elementa pisma, kot je naslov, ne poznajo več.
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Zadnja testna postavka preverja, kako znajo učenci informacije iz vnosnega besedila (sandy beach, sand castles,
palm trees) prepoznati, če so poimenovane z besedo, ki v vnosnem besedilu ni omenjena (the seaside). Iskanje
miselnih povezav in sklepanje je za marsikaterega učenca trd oreh, zato je ta testna postavka v rdečem območju.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga: THE PIRATE TREASURE
V rdeče območje spadajo 1., 2., 3. in 5. testna postavka.
V 1. testni postavki so morali učenci odgovarjati na vprašanje What do sailors drop into the sea? Tisti učenci, ki so
razumeli opozorilo kapitana ladje We’re sinking …. Throw the heavy things into the sea v zvezi s tem, kaj mornarji
vržejo v morje, so uspešno rešili to postavko. Predvidevamo, da je učencem znal ponagajati glagol drop v testni
postavki, saj so ga morali sopomensko povezati z glagolom throw.
Pri testni postavki 2 so učenci morali ugotoviti, kje mornarji popravljajo ladjo, torej so iskali odgovor na vprašalnico
where. Učenci so v besedilu morali poiskati ime kraja (Bourbon Island), pri tem jim ni bilo treba prebrati večjega
dela besedila, odgovor je bil dan na koncu povedi Twenty-five days after, the damaged ship stops on Bourbon Island,
ki so ga morali povezati z naslednjo The sailors have to repair the ship. Da se je ta postavka uvrstila v rdeče območje,
je presenetljivo, saj običajno vprašanja po kraju učencem ne predstavljajo večjih težav.
Testna postavka 3 je spraševala z vprašalnico koliko (How many). Za uspešno rešitev te postavke so učenci morali
povezati povedi There are fifty sailors on the Senhora in Thirteeen of them are scared and they jump into the water to
get to the pirate ships… ter razlikovati med dvema številoma (50 sailors on the Senhora in 13 of them … jump into the
water to get to the pirate ship). Med rešitvijo 13 in razlago (to get to the pirate ship) je bilo nekaj besedila, ki ni
vplivalo na reševanje, a je bilo verjetno zastranitev, ki je delno tudi vplivala na to, da se je ta postavka uvrstila v
rdeče območje.
5. testna postavka je preverjala natančnost branja, saj je iskala kraj (a cave), kamor je La Buse skril zaklad (Where in
the rainforest …?). Veliko učencev je odgovorilo s splošno informacijo (on an island) ali pa je dodalo še nepotrebno
informacijo k odgovoru (finds a cave and leaves the treasure).
2. naloga: CLEVER CHIMPANZEES
Pri tej nalogi sta se v rdeče območje uvrstili 1. in 2. testna postavka.
Pri testni postavki 1 so morali učenci najti povezavo med naslovom (Using things) z ustreznim odstavkom s
pomočjo besedišča different objects in nature, straws, leaves, two pieces of stone or wood. Pri vsakem predmetu je
sledila še razlaga, za kaj določen predmet uporabljajo (npr. … use leaves to drink water.). V besedilu se menja
osnovno besedišče z malo bolj zahtevnim, je pa povezovanje podrobnosti iz besedila z naslovom, ki zajema
celoten odstavek, očitno težko za šestošolce.
Pri 2. testni postavki so učenci morali povezati, za kaj vse šimpanzi uporabljajo roke, s povzetkom Hands like
people’s. V odlomku je bilo precej besed, ki so se navezovale na roko (arms, fingers, chimps pick things, they use them
to hang from the branches), kar bi učenci morali razumeti in tudi znati povezati z naslovom za ta odstavek.
Predvidevamo, da je učencem ponagajal še distraktor Feet like hands.
C) BESEDIŠČE
1. naloga: SPRING WEATHER WATCH
Pri tej nalogi sta se v rdeče območje uvrstili 3. in 5. testna postavka.
Tretja testna postavka je preverjala poznavanje besede twice. V naboru besed je bila tudi beseda once kot
distraktor. Učenci, ki so razumeli, da at 8 o’clock in the morning and 6 o’clock in the afternoon pomeni dvakrat, tj.
twice, so to postavko pravilno rešili. Predvidevamo, da učenci besede twice niso prepoznali.
Testna postavka 5 je preverjala poznavanje besede look v sobesedilu. Učenci so morali razumeti, da na koncu
pogledamo v zapiske in ugotovimo, kateri je najtoplejši dan. Iz nabora besed so izbirali med pravilno rešitvijo in
izločili distraktor see. Predvidevamo, da so učenci imeli težave pri ločevanju pomena glagolov see in look.
2. B-naloga: AT HOME
Opis naloge: Učenci so morali dopolniti besedilo o hišnih opravilih družine Johnson, tako da 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 zapisana pravopisno pravilno.
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Pri tej nalogi so se v rdeče območje uvrstile prve tri testne postavke, kljub temu da so zahtevale poznavanje
osnovnega besedišča s pomočjo slike, in sicer: 1. postavka apple, 2. postavka chair in 3. postavka papers. Vse
postavke so zahtevale pravilen zapis besed, kar je najverjetneje razlog, da so se omenjene postavke uvrstile v
rdeče območje.

MODRO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo zgornjo desetino dosežkov, so poleg nalog iz zelenega,
rumenega in rdečega območja s 65-odstotno uspešnostjo rešili še te naloge in testne postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
2. naloga: ANNIE’S LETTER
V modro območje se je uvrstila 4. testna postavka.
Pri tej postavki so morali učenci izbrati barvo, s katero naj bi Annie napisala Božičku pismo. Barve naj bi učencem
ne delale težav in predvidevamo, da so jih prepoznali. Je pa vnosno besedilo omenilo prav vse tri barve in treba je
bilo pozorno poslušati, da so lahko izbrali pravo. Predvidevamo, da so imeli učenci težave z razumevanjem besede
ink v vnosnem besedilu (special dark green ink) in z glagolom prefer v testni postavki. Poleg tega so dvakrat slišali
barvo blue v vnosnem besedilu, kar jih je lahko napeljalo k napačni izbiri odgovora.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga: THE PIRATE TREASURE
V modro območje se je uvrstila 6. testna postavka.
Uspešno so jo rešili tisti učenci, ki imajo že razvito zmožnost razumevanja smiselnega poteka pripovednega
besedila in razlikovanja pomena med try to understand in understand. Namreč, učenci so morali razumeti besedno
zvezo must people do in pomen povedi People are trying to understand the code from his notes to get the treasure.
Prav tako so bili verjetno uspešnejši tisti učenci, ki so pozorni bralci in že zmorejo prebrati malo kompleksnejše
besedilo.
2. naloga: CLEVER CHIMPANZEES
V modro območje se je uvrstila testna postavka 3.
Učenci so uspešno rešili testno postavko, če so razumeli, da odstavek opisuje šimpanzova stopala, ki so po svoji
funkciji podobna dlanem. Predvidevamo, da z razumevanjem izrazov za dele telesa (leg, toes, feet) niso imeli težav,
so pa verjetno imeli težave z razumevanjem besednih zvez grab objects in hang down from branches ter oboje
povezati s funkcijo stopal. Naslov Hands like people's je verjetno otežil izbor pravilnega naslova.
C) BESEDIŠČE
2. B-naloga: AT HOME
V modro območje se je uvrstila 5. testna postavka.
Pri tej testni postavki so morali učenci prepoznati dedka, ki hodi po stopnicah, in pravilno zapisati manjkajoči
glagol walking. Učenci so zapisali napačen glagol (waiting, working, writing), pri čemer je evidentno tudi, da si niso
dovolj natančno pomagali s sliko oziroma niso prebrali povedi do konca. Ugotavljamo, da imajo učenci težave
tudi z razumevanjem predlogov (walking down the stairs in ne waiting down the stairs).
D) PISNO SPOROČANJE
Pri pisni nalogi so morali učenci napisati pismo prijatelju Williamu iz Londona, ki jim je poslal opis parka, v katerega
rad zahaja. V pismu so morali opisati park na sliki, kaj ljudje tam običajno počnejo, in zapisati pravila, ki veljajo v
parku na sliki.
V modro območje so se presenetljivo uvrstili vsi kriteriji (vsebina, besedišče in pravopis ter slovnica). Izbrana tema
je del učnega načrta (Moje okolje), zato preseneča predvsem nizek rezultat pri kriteriju vsebina. Predvidevamo
lahko, da so učenci pri vsebini iztočnice zgolj omenili in jih niso ustrezno razvili. Skladno s tem je besedišče
osnovno z le nekaj različnimi jezikovnimi strukturami. Možno je tudi, da je učencem ob koncu primanjkovalo časa
za pisni sestavek in zato naloge niso naredili dovolj uspešno.
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NAD MODRIM OBMOČJEM

V to območje, s 65-odstotno uspešnostjo jih niso rešili niti učenci z najvišjimi skupnimi dosežki na preizkusu
znanja, sta se uvrstili dve postavki.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
2. naloga: CLEVER CHIMPANZEES
Za uspešno reševanje 6. testne postavke so morali učenci razumeti tako posamezne besede kot jih tudi ustrezno
pomensko povezati v celotnem besedilu. Ključni besedi za uspešno reševanje te postavke sta bila glagola lose in
find, ki sta izločevala naslov Stealing clothes, kajti šimpanzi oblačil ne kradejo, temveč jih najdejo in se z njimi igrajo.
Za pravilno reševanje te postavke je bilo potrebno razumevanje zadnje povedi s poudarkom na frazi play with
them. Če so učenci razumeli omenjene besede ter zadnjo poved in nato vse smiselno povezali, so pravilno rešili to
postavko. Predvidevamo, da učenci niso zbrano prebrali celega odstavka, temveč so se osredotočili na besedi hats
in wear, ki sta jim morda bolj znani, in ju napačno povezovali z naslovom Stealing clothes.
C) BESEDIŠČE
2. B-naloga: AT HOME
Pri 4. testni postavki so učenci morali razumeti del besedila (Tina, his little sister, is putting empty bottles in the c…) in
s pomočjo slike sklepati, da deklica zlaga steklenice v omarico (cupboard/cabinets) in ne v omaro za oblačila
(closet). Beseda je zahtevnejša, kar zadeva pravilnost zapisa.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Tako kot pri lanskem preverjanju znanja iz angleščine tudi letos preseneča dejstvo, da učenci niso bili uspešnejši
pri reševanju obeh slušnih nalog, saj se zmožnost razumevanja govorjenih besedil razvija najprej. Ugotavljamo, da
imajo učenci težave z reševanjem, če se testne postavke nanašajo na poslušanje besedila in hkratno
dopolnjevanje (branje) zapisanega besedila z danim naborom ali malo daljšega dela besedila, kjer morajo pozorno
poslušati (poslušanje za prepoznavanje podrobnosti) oziroma ločevati med več podrobnostmi. Slednje morebiti
kaže tudi na to, da učenci niso sposobni daljše koncentracije ali tudi da niso vajeni reševanja takih tipov nalog pri
pouku. Razvoja različnih veščin poslušanja (razumevanje glavnih idej, podrobnosti idr.) pri pouku ne smemo
prepustiti naključju, temveč jih razvijati, negovati in nadgrajevati skozi načrten in sistematičen pristop. Slušnemu
razumevanju je treba posvetiti dovolj pozornosti, učencem pa v reševanje ponuditi tudi raznovrstne naloge, ki
integrirajo več miselnih procesov in več zmožnosti (poslušanje, branje, izbor besedišča in dopolnitev besedila).
Dosežki pri nalogah in testnih postavkah, ki so preverjale bralno razumevanje, kažejo, da imajo učenci težave pri
reševanju naloge kratkih odgovorov, kljub temu da je bilo celotno besedilo razdeljeno na tri sklope, kar naj bi jim
olajšalo iskanje ustrezne informacije v delu besedila. Učenci so imeli težave pri tistih postavkah, ki so od njih
zahtevale natančnejše branje oziroma uporabo določenih bralnih strategij (na primer uporaba strategije za
prepoznavanje besed). Za reševanje dokaj zahtevna je bila za učence tudi naloga bralnega razumevanja, pri kateri
so morali povezovati krajša besedila s povzetki, kar pomeni, da imajo učenci težave pri prepoznavanju glavnega
sporočila oziroma pri razumevanju podrobnosti.
Posebno pozornost bi v prihodnje veljalo nameniti natančnemu branju navodil, saj ugotavljamo, da imajo učenci
težave tudi z razumevanjem le-teh in so zato manj uspešni pri reševanju, kar se je pokazalo med vrednotenjem
preizkusov in na podlagi napačnih odgovorov.
Ugotavljamo, da učenci pričakovano dobro rešujejo nalogo preverjanja besedišča, ki temelji na prepoznavanju
besed in preverja zmožnost povezovanja slike z besedami brez sobesedila – tovrstne naloge so tudi sicer najlažja
oblika preverjanja besedišča. Če učenci nimajo težav s prepoznavanjem in priklicem posameznih besed zunaj
sobesedila, pa so presenetljivo precej manj uspešni pri reševanju nalog, pri katerih morajo besede priklicati in jih
pravopisno pravilno uporabiti v sobesedilu. Vsled tega lahko sklepamo na, prvič, da imajo učenci premalo razvito
strategijo, ki omogoča ugibanje manjkajočih besed iz sobesedila, drugič, da še niso napredovali z besedne ravni
na besedilno, in tretjič, da jim poleg priklica in rabe ustrezne besede v sobesedilu težavo predstavlja še zahteva po
pravilnem zapisu teh besed. Na podlagi napačnih odgovorov pri 2. B-nalogi besedišča, ki so jih sporočali PGO med
vrednotenjem, sklepamo, da so učenci nenatančni oziroma nedosledni tudi pri branju in da morda celo ne
preberejo povedi oziroma besedila do konca.
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Pri pisni zmožnosti so se vsi trije kriteriji (vsebina, besedišče in pravopis ter slovnica) uvrstili v modro območje, kar
je ponavljajoč trend že nekaj let. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je izbrana tema (opis parka; opis, kaj ponavadi ljudje
delajo v parku) del učnega načrta. Zato tako nizek rezultat preseneča še posebej pri kriteriju vsebine. Poleg tega
pa se izbrana tema pojavlja tudi v potrjenih učbenikih za drugo triletje, torej bi se morali učenci z njo srečati že pri
pouku.
Tudi dosežki letošnjega NPZ kažejo, da je populacija šestošolcev bimodalno porazdeljena, kar pomeni, da imamo
skupino učencev, ki še zdaleč ne dosega zastavljenih ciljev, na drugi strani pa učence, ki presegajo standarde
učnega načrta. Zaradi ponavljajočega se trenda uvrstitve slušnega razumevanja v rdeče in pisnega sporočanja v
modro območje pri vseh treh kriterijih ugotavljamo, da se cilji učnega načrta v povprečju ne uresničujejo. Zato je
pomembno, da se tako slušno razumevanje kakor tudi proces razvijanja pisne zmožnosti začne dovolj zgodaj ter
poteka procesno in sistematično.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.4.1.3: Specifikacijska tabela, angleščina, 6. razred
Del Naloga Jezikovna
zmožnost

A

1

slušno
razumevanje

Naslov

Tip naloge

Robin, the brave
knight

dopolnjevanje z
naborom

Vrsta besedila

Tema

Standard – učenec:

Umetnostna
Domišljijski svet
besedila:
pripovedi,
zgodbe,
fotozgodbe,
pravljice,
legende, basni,
šale, anekdote
izbirni tip z enim Intervjuji,
Prazniki, navade in
pravilnim
pogovori
običaji
odgovorom

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

− razume podatke in podrobnosti v
besedilu;
− razume nekatera osnovna
notranja razmerja v besedilu (npr.
med osebami, dogodki itd.);
− razume pomen besed in
besednih zvez iz sobesedila.

A

2

slušno
razumevanje

Annie's letter

B

1

bralno
razumevanje

The pirate
treasure

kratki zaprti
odgovori

Članki, sestavki, Zgodovina
prispevki,
poročila,
zapiski,
povzetki

B

2

bralno
razumevanje

Clever
chimpanzees

povezovanje,
urejanje in
razvrščanje

Članki, sestavki, Narava (živali, rastline, − razume podatke in podrobnosti v
prispevki,
letni časi, vreme,
besedilu;
poročila,
ekologija)
− izlušči glavno misel in glavne
zapiski,
poudarke besedila;
povzetki
− razume pomen besed in
besednih zvez iz sobesedila.

− razume podatke in podrobnosti v
besedilu.

Postavka

Število
točk

Območje

IT

ID

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

rdeče
rdeče
rdeče
rdeče
rdeče

6

1

rdeče

0,51
0,42
0,62
0,58
0,48
0,36

0,53
0,66
0,59
0,67
0,62
0,62

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

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

6

1

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

0,73
0,62
0,64
0,38
0,59
0,61
0,42
0,56
0,55
0,62
0,43
0,30
0,51
0,40
0,35
0,67
0,76
0,33

0,52
0,55
0,45
0,41
0,40
0,48
0,73
0,63
0,59
0,66
0,73
0,56
0,62
0,60
0,41
0,56
0,54
0,25
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Jezikovna
Del Naloga zmožnost

Naslov

Tip naloge

Vrsta besedila

Tema

Standard – učenec:

C

1

besedišče

Spring weather
watch

dopolnjevanje z
naborom

članki, sestavki, narava (živali, rastline, − razume pomen besed in
prispevki,
letni časi, vreme,
besednih zvez iz sobesedila;
poročila,
ekologija)
− uporablja besedišče z ustreznih
zapiski,
tematskih področij.
povzetki

C

2A

besedišče

At home

povezovanje,
urejanje in
razvrščanje

brez besedila

dopolnjevanje
brez nabora

članki, sestavki,
prispevki,
poročila,
zapiski,
povzetki

2B

pisno
sporočanje

D
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In the park

krajši pisni
sestavek

članki, sestavki,
prispevki,
poročila,
zapiski,
povzetki

družina, dom, hišni
ljubljenčki, prijatelji,
vzorniki, težave,
odnosi

− razume pomen besed.

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

prosti čas (umetnost, − piše besedilo z vodeno nalogo
zabava, branje, glasba,
(izhodišče: besedilo, slike, ključne
film, šport, interesne
besede, podatki, tabele);
dejavnosti, počitnice) − piše eno- 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.
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Postavka

Število
točk

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

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

4

1

5
Vsebina
Besed. in
pravopis
Slovnica

1
4
3

Območje

IT

ID

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

0,66
0,71
0,49
0,69
0,55
0,85
0,91
0,72
0,65
0,54
0,56
0,44
0,18

0,60
0,52
0,60
0,58
0,68
0,43
0,35
0,48
0,36
0,51
0,56
0,59
0,29

0,31
0,41

0,49
0,77

3

modro

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Kot že vsa leta do sedaj je tudi v šolskem letu 2017/2018 preizkus znanja iz angleščine za 6. razred preverjal tri
jezikovne zmožnosti: slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisno sporočanje in tujezikovno znanje, to je
poznavanje in rabo besedišča, v sobesedilu in izven njega.
Rezultati kažejo, da so učenci dosegli najvišje rezultate pri preverjanju poznavanja besedišča, ko so povezovali
slike iz danega nabora besed (indeks težavnosti/IT = 0,79), slabše pa pri rabi besedišča v sobesedilu (IT = 0,51),
skupno je IT pri nalogah preverjanja besedišča znašal 0,61. Sledi slušno razumevanje (IT = 0, 55), bralno
razumevanje (IT = 0,49) in nazadnje pisanje z IT 0,38. V predhodnem šolskem letu so učenci dosegli podobne
rezultate pri poznavanju in rabi besedišča in pri pisni zmožnosti (lani IT = 0,40), medtem ko so bili pri slušni
zmožnosti rezultati letos nižji za 5 odstotnih točk, pri bralnem razumevanju pa celo za 15 odstotnih točk.
Rezultat je v skladu s pričakovanji, saj učenci na zgodnji stopnji najprej usvajajo besedišče in slušno zmožnost. Letos
so v nasprotju z lanskim šolskim letom (2016/2017) višji rezultati pri poznavanju in rabi besedišča, ne pa pri slušni
zmožnosti, ki se je do sedaj vedno uvrstila na najvišje mesto med vsemi deli preizkusa. Razloga ne moremo
objektivno poiskati, saj so tako testne naloge vsako leto drugačne, druga pa je tudi populacija učencev. Zato PK TJA
že nekaj let opozarja, da bi morali preizkusi znanja vsebovati tudi sidrne naloge, ki bi lahko dale odgovor na prej
zastavljeno vprašanje. Zanimivo je tudi, da so rezultati pri preverjanju bralne zmožnosti nižji za 15 odstotnih točk od
lanskega leta. Zakaj je prišlo do tako velike razlike, je brez sidrnih nalog nemogoče odgovoriti. Rezultat pri pisni
zmožnosti je za 2 odstotni točki višji kot lani, še vedno pa podpovprečen, kar kaže na to, da je potrebno to zmožnost
postopoma in procesno razvijati že od 4. razreda naprej v obliki čim bolj avtentičnih nalog in z ustrezno povratno
informacijo.
Pri vseh jezikovnih zmožnostih (poslušanju, branju in pisanju) kot tudi pri rabi jezika znašajo indeksi
diskriminativnosti nalog od 0,58 do 0,85, kar je izredno pozitiven rezultat, in še boljši od lanskega, saj to pomeni,
da so naloge izredno dobro ločevale med bolj in manj zmožnimi učenci, da so torej učenci dejansko lahko
pokazali svoje znanje angleščine.
Sledi podrobna razlaga rezultatov posameznih testnih postavk pri določeni jezikovni zmožnosti oziroma znanju.
Tako so učenci pri slušnem razumevanju dosegli višje rezultate pri 2. nalogi (IT = 0, 60), ki je bila naloga izbirnega
tipa z enim pravilnim odgovorom, kot pri 1. nalogi (IT = 0, 50), nalogi vstavljanja z naborom. Rezultat je podoben
lanskemu, saj so tudi lani učenci imeli boljši rezultat pri nalogi izbirnega tipa kot pa pri nalogi vstavljanja z
naborom. K takšnemu rezultatu je verjetno pripomoglo dejstvo, da je pri prvi nalogi šlo za tip naloge, ki se v
učbenikih ne pojavlja pogosto. Mogoče pa je tudi, da zahteva naloga vstavljanja z naborom višje sposobnosti na
področju kratkoročnega spomina, saj mora učenec zadržati določene informacije v kratkoročnem spominu, hkrati
pa slediti slušnemu posnetku in predstavljenim dogajanjem v njem. Slednje vsekakor zahteva poglobljene študije,
da bi lahko z večjo objektivnostjo pojasnili razloge za pričujoče rezultate. Najbolje rešena postavka je bila 1.
postavka druge naloge (IT = 0,73). Učenci, ki so uspešno rešili to postavko, so morali razumeti števila in z njimi
povezano sobesedilo. Števila se učenci učijo vse od začetka učenja tujega jezika, zato sodijo med osnovna znanja.
Najnižje rezultate pa so učenci dosegli pri 6. postavki prve naloge (IT = 0,36). Tudi lansko leto je bila zadnja
postavka 1. naloge najslabše rešena (IT = 0,34). To postavko so uspešno rešili učenci, ki niso pohiteli s sicer
pričakovanim odgovorom happy, temveč so pozorno poslušali do konca in tako ugotovili, da sicer ni bilo več
dolgčas, srečen pa tudi ni bil. Pravilen odgovor je bil zato busy.
Pri bralnem razumevanju so učenci dosegli približno enake rezultate pri obeh nalogah (1. prva naloga /IT =
0,48/, 2. naloga /IT = 0,50/). Najbolje rešena postavka je bila 5. postavka 2. naloge (IT = 0,76), pri kateri so morali
učenci povezati glavno misel odstavka z ustreznim naslovom oziroma povzetkom. Glavna misel besedila se je
nanašala na šimpanze kot starše, kako torej skrbijo za svoje potomce. Tri četrtine učencev je pravilno ugotovilo, da
je pravilen naslov 5. odstavka A Loving Parent (Ljubeči starš). Verjetno sta k temu pripomogla precej pogosto
besedišče in tema, ki je učencem na tej stopnji zelo blizu. Še najbolj zahtevna postavka bralnega razumevanja je
bila 6. postavka 1. naloge (IT = 0,30), kjer so učenci morali razumeti glavno misel odstavka o tem, kaj počnejo
šimpanzi s klobuki in turbani, če jih slučajno najdejo pod drevesi. Morda je učence zavedel naslov Stealing clothes
(Kraja oblek), ki je bil distraktor, nikakor pa ne pravilen odgovor, saj šimpanzi ne kradejo oblek, le klobuke in
turbane, ki jih ljudje pozabijo, si radi nataknejo na glavo.
Pri nalogah rabe besedišča je bilo učencem najlažje povezovanje slik in besed izven sobesedila (IT = 0,79), sledi
vstavljanje z naborom (IT = 0,62), najtežje pa je bilo vstavljanje brez nabora, kjer so morali besede tudi pravilno
zapisati (IT = 0,41). Najlažja postavka je bila 2. postavka prvega dela 2. naloge (IT = 0,91). Večina učencev je
prepoznala besedo light v okvirčku in jo povezala s sliko, saj gre za pogosto rabljeno besedišče (opis prostora). Kot
najtežja pa se je izkazala 4. postavka B-dela 2. naloge (IT = 0,18). Predvidena rešitev za postavko 1 je bila cupboard,
ki sodi med daljše besede in tudi zapis ni preprost.
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Pri pisnem sporočanju tako kot lani kriterij vsebine ostaja nizek. Izbrana tema je bila tudi tokrat del učnega načrta
za angleščino za osnovno šolo. 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.
Kot najtežja testna postavka se je pri pisnem sporočanju uvrstil kriterij slovnica (IT = 0,32), čeprav imata tudi
kriterija vsebina (IT = 0,41) in besedišče/pravopis (IT = 0,40) nizek rezultat. Vsi navedeni rezultati so zelo podobni
lanskim. Indeksi težavnosti so primerljivi z indeksi težavnosti zadnjih nekaj let, vendar so letos še za malenkost nižji
od lanskih.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Preizkus iz angleščine za šestošolce ima glede na statistične rezultate vse lastnosti zanesljivega instrumenta (visoki
indeks zanesljivosti, izredno visoki indeksi diskriminativnosti, visoko ujemanje referenčnega ocenjevanja pri
odgovorih objektivnega tipa, podobni rezultati pri določenih testnih nalogah kot lansko leto itd.). Prav tako lahko
ugotovimo, da je tudi veljaven, saj glede na teorijo usvajanja (tujih) jezikov in strukturo konstrukta
sporazumevalne zmožnosti, preverja obe receptivni zmožnosti, rabo besedišča, rabo slovnice pri pisnih izdelkih in
pisno zmožnost. Kot že vrsto let moramo tudi v tem šolskem letu posebej poudariti, da govorne zmožnosti
preizkus ne zajema, zato moramo biti pri interpretaciji učenčeve jezikovne zmožnosti v angleščini še posebej
pozorni. Učenci so lahko namreč govorno zelo uspešni, manj pa bralno in pisno, zato pri postavljanju
tujejezikovnega profila učenca govorne zmožnosti nikakor ne smemo izpustiti. Da bi govorna zmožnost ne bila
zapostavljena, je zato pomembno, da jo učitelji čim bolj razvijajo pri pouku in jo temu ustrezno tudi preverjajo in
ocenjujejo.
V šolskem letu 2017/2018 je preizkus preverjal tri jezikovne zmožnosti: slušno razumevanje, bralno razumevanje in
pisno sporočanje s podobnimi vrstami nalog kot v predhodnih letih. Nalogo, ki preverja prepoznavanje besedišča
izven sobesedila, torej na ravni povezovanja slik in besed, smo uporabili drugo leto in tudi tokrat je pokazala, da jo
učenci v veliki večini uspešno rešujejo. Pomembno je izpostaviti, da so takšne vrste nalog tudi ustrezne, vendar
samo če so nadgrajene z nalogami (upo)rabe besedišča, saj učenec s prvimi ne pokaže, da zna besedišče ustrezno
rabiti v sobesedilu, kar pa je ključna naloga vsakega tujejezikovnega uporabnika.
Letošnji rezultati so precej podobni lanskim pri poznavanju in rabi besedišča ter pisni zmožnosti. Tudi pri slušnem
razumevanju je razlika z lanskim rezultatom še sprejemljiva, je pa rezultat nižji za 5 odstotnih točk. Pri preverjanju
bralne zmožnosti pa je rezultat bistveno nižji (za 15 odstotnih točk), kar pa zaradi umanjkanja sidrnih nalog ne
moremo zanesljivo povezati z vzrokom. Vsekakor je za uspešno branje in bralno razumevanje v tujem jeziku
potrebno preveriti učenčevo zmožnost dekodiranja, tako v prvem kot v drugem jeziku. Še posebej je potrebno biti
pozoren, da imajo učenci z disleksijo potrebno strokovno oporo tudi (oziroma še posebej) pri angleščini, saj gre za
globoki jezik, ki zato povzroča več ovir tistim učencem, ki se morajo spopadati s to prirojeno motnjo. Učiteljem so
na voljo prosto dostopna gradiva in izobraževanja, enega takšnih lahko najdejo na http://dystefl2.uni.lodz.pl/.
Na drugi strani so učenci, ki presegajo standarde znanja pri vseh jezikovnih zmožnostih, zato je zanje potrebno
poskrbeti z bolj zahtevnimi avtentičnimi nalogami, ustrezno zahtevnimi gradivi itn. Vsekakor pa je podporno učno
okolje za učenje jezikov bistveni dejavnik, ki vpliva na učne rezultate. Učenju jezikov naklonjeno okolje omogoča
učencem nenehen dostop do tujejezikovnih gradiv (razredna knjižnica s tujejzikovnimi knjigami in drugimi viri ves
čas šolanja). Vsi deležniki (učitelji, starši in vodstva šol) morajo soodgovorno spodbujati učenje jezikov tako v šolah
kot tudi zunaj njih in spodbujati medpredmetno povezovanje oziroma vključevanje jezikov v nejezikovna
predmetna področja. Brez ekstenzivnega branja in poslušanja/gledanja, torej branja in poslušanja/gledanja za
zabavo se tudi intenzivno branje in poslušanje ne bo izboljšalo. To zadnje pa je tisto, ki ga merimo z nacionalnimi
preizkusi, saj je preverjanje ekstenzivnega branja in poslušanja na nacionalni ravni na tej stopnji zaenkrat še
nedosegljiva naloga. A moramo se zavedati, da tudi intenzivnega branja z bralnimi vajami in branjem oz. vajami
poslušanja in poslušanjem zgolj (kratkih) neavtentičnih besedil iz učbenika ne bomo razvili samostojnih in
učinkovitih bralcev oziroma poslušalcev.
Slušna zmožnost je ena prvih zmožnosti, ki jo otrok razvije v prvem jeziku, enako pomembna pa je tudi pri
učenju/usvajanju drugih/tujih jezikov. Je podlaga drugim jezikovnim zmožnostim, kot je na primer dekodiranje
zapisanega besedila. Zato je izredno pomembno, da so učenci izpostavljeni čim večjemu slušnemu vnosu, tako
od učitelja kot tudi od drugih virov (avdio- in videoposnetki, ustrezni filmi, gosti iz tujih držav, sodelovanje z učenci
iz drugih jezikovnih okolij itn). Še posebej naj učitelji že od prvega razreda naprej poskušajo redno izvajati tudi
naloge razvijanja fonološkega zavedanja, saj so le-te posebej podporne za učence z disleksijo, ki imajo težave
razpoznavanja določenih glasov oziroma razlikovanja med glasovi, hkrati pa so koristne za prav vse učence.
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Že nekaj let opažamo, da se učenci težko znajdejo z nalogami, ki niso del učbenikov. Predlagamo, da so učenci
izpostavljeni čim več različnim tipom nalog, saj se bodo le tako razvili v samostojne in neodvisne uporabnike
jezikov. Pri razvijanju slušnega razumevanja je nujno razvijati tudi strategije, ki jih uspešen poslušalec tujega jezika
mora odlično razviti, če želimo, da ga ne bo malo težje besedilo že takoj na začetku zaustavilo. Na primer, zelo
pomembna strategija je, kako razumeti slušno besedilo, v katerem so besede, ki jih ne poznamo. Kako še vedno
razumeti bistvo in se ne že takoj na začetku predati in »izključiti možgane«, je zelo pomembna strategija, saj bomo
v vseh jezikih vedno naleteli na besede, ki jih ne bomo popolnoma razumeli.
Kljub temu, da je k boljšim rezultatom pri rabi besedišča tako kot lansko leto nedvomno pripomogla uvedba
naloge, ki je preverjala besedišče izven sobesedila, na ravni prepoznavanja, pa to ne pomeni, da so učenci, ki so
dosegli glavnino točk pri tej nalogi, pri drugih pa so bili neuspešni, tudi učinkoviti uporabniki jezika. Zelo
nenavadno bi bilo, če bi se zadovoljili, da določeni učenci razvijejo zgolj pasivno rabo jezika. Zato je pri teh
učencih treba delati na razvijanju aktivne rabe jezika v zadnjem triletju, saj je drugače možno, da ne bodo nikoli
postali uporabniki angleščine, kar pa nikakor ni cilj, ki ga želimo doseči.
Pri pisnem sporočanju opažamo že vrsto let, da so razlike med učenci zelo velike. Nekateri krepko presegajo
zastavljene cilje učnega načrta, drugi pa se na zastavljene iztočnice odzovejo z eno ali nič povedmi. Ker je bila tudi
tokrat izbrana tema del učnega načrta za angleščino za osnovno šolo, nas preseneča tako nizek rezultat učencev.
Že vrsto let zato zapišemo v končno poročilo, da gre za tvorbno zmožnost in da je brez procesnega poučevanja in
nato utrjevanja (pisanje sestavkov od besed prek povedi, odstavkov do sestavkov preko celega šolskega leta), ki ji
sledi ustrezna povratna informacija, nikakor ne moremo razviti.
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Poslušaj zgodbo o vitezu Robinu. Preberi besedilo in na vsako črtico (1–6)
napiši črko izbrane besede (A–K) iz okvirčka. Štiri besede so odveč. Oglej si
primer 0, ki je že rešen.

ROBIN, THE BRAVE KNIGHT
Robin is Richard's (0) A .
Robin is sure he can save two princesses in one day.
Richard gets a (1) ____ if Robin doesn’t save two
princesses.
The first princess is sick because of a (2) ____.
The Beast has the second princess locked in a (3) ____.

A

brother

B

busy

C

castle

D

fruit

E

happy

F

leave

G marry
H

room

I

stay

At the end the princesses (5) ____ in Robin’s home.

J

vegetable

Robin is a very (6) ____ man.

K

work

Both princesses want to (4) ____ Robin.

(6 točk)

(Vira slik: http://disney.wikia.com/wiki/ in http://images.clipartpanda.com/. Pridobljeno: 9. 2. 2017.)
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2. naloga
Poslušaj pogovor deklice Annie z mamo o Božičku. Dopolni povedi tako, da
obkrožiš črko pred najustreznejšim odgovorom. Oglej si primer 0, ki je že
rešen.

ANNIE'S LETTER
0. Annie is in the ____.
A

kitchen

B

living room

C

bedroom

1. Today is ____ December.
A

25th

B

10th

C

15th

2. Annie thinks her ____ is not good.
A

drawing

B

reading

C

writing

3. This year, Annie wants a ____ for her Christmas present.
A

doll's house

B

small dog

C

picture book
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4. Annie prefers to write the letter in ____.
A

blue

B

green

C

red

5. Annie needs Santa’s ____.
A

full address

B

phone number

C

letter

6. Annie believes Santa spends holidays ____.
A

in a forest

B

in a castle

C

at the seaside
(6 točk)

(Vir slike: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/. Pridobljeno: 27. 9. 2017.)
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Preberi besedilo o piratskem zakladu in NA KRATKO odgovori na vprašanja.
Oglej si primer 0, ki je že rešen.

THE PIRATE TREASURE
It is 25th January, 1721. The Senhora, a great Portuguese ship, leaves a city in India.
There are some important people and boxes full of treasure on board. But a month
later, there is a storm in the Indian Ocean. The ship has problems in the rough sea.
“We’re sinking,” shouts the captain. “Throw the heavy things into the sea but save the
treasure!”
Twenty-five days later, the damaged ship stops
on Bourbon Island. The sailors have to repair the
ship. Suddenly, someone shouts: “Sails on the
horizon!” They see two large ships, the Victory
and the Fantasy, with pirate flags.

0. Where does the Senhora ship start its
journey?
A treasure box

In India.

1. What do the sailors drop into the sea?
____________________________________

2. Where do the sailors fix their ship?
____________________________________
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There are fifty sailors on the Senhora. Thirteen of them are scared and they jump into
the water to get to the pirate ships, hoping to save their lives. At the same time the
Victory with the captain La Buse and the Fantasy with the captain John Taylor come
to the Senhora. The pirates attack the sailors on the Senhora with swords and
pistols.
After the fight, La Buse wants to know what the ship is carrying. The sailors tell him
about the treasure boxes for the King of Portugal. A few minutes later, the sailors
bring the boxes to the captain. La Buse uses his pistol to see what is in the boxes.
Even the pirates are surprised when they see the treasure. La Buse and Taylor
divide the treasure and go their separate ways.
3. How many sailors swim to the pirates’ ships?
____________________________________

4. How does La Buse open the boxes?
____________________________________
La Buse decides to hide his treasure. He sails for three hours and then gives his
sailors orders to stop. He lands the boat on an island and goes into the rainforest. He
finds a cave and leaves the treasure there. He makes notes how to find the treasure.
La Buse’s treasure is still a mystery today. People are trying to understand the code
from his notes to get the treasure. It drives some of them mad. Others spend all their
lives trying to work it out. But the treasure is still there waiting for someone to find it.
5. Where in the rainforest does La Buse hide his treasure?
____________________________________

6. What must people do to find La Buse’s treasure?
____________________________________
(6 točk)
(Prirejeno po: Discovery Box, november 2010.)
(Vir slike: https://static.giantbomb.com/uploads/scale_small/8/80045/1485525-treasure_chest.gif.
Pridobljeno: 7. 4. 2017.)
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2. naloga
Preberi besedilo o šimpanzih. Poveži naslove (A–I) z odstavki besedila (1–6).
Črko najustreznejšega naslova vpiši v kvadratek pred odstavkom. Dva naslova
sta odveč. Oglej si primer 0, ki je že rešen.

CLEVER CHIMPANZEES
0.

CC
AC

COMMON NAME: chimpanzee
LATIN NAME: Pan troglodytes
AVERAGE LIFE SPAN: 30 to 50 years
FOOD: fruit, seeds, leaves, but also insects, birds, antelopes and other small
animals
ADDRESS: tropical or dry forests in Central and West Africa
NUMBERS: 200,000 to 300,000.

1.

Chimpanzees are full of good ideas. If they can't get food with their
hands or their mouth, they find different objects in nature to do the
job. They catch ants with straws and use leaves to drink water. They
make hammers using two pieces of stone or wood to break palm
nuts.

2.

Chimps’ arms are longer than their legs. They use them to hang from
branches and to support themselves on the ground. Their five long
fingers are like our fingers. Chimps can pick up most things, even
small berries.

3.

Chimps' legs can carry their weight. But they don't run or stand
straight on their legs as we do. A chimp's big toe is opposite to the
other four toes. This means that chimps can grab objects and hang
down from branches with their feet!

4.

Scientists teach the chimps to do things they would not know how to do in the
wild. Chimpanzees don't know how to count but some can put numbers from 0 to
9 in order from memory. Chimps can't speak but they can use signs and little
drawings to express themselves.

5.

Females have their first baby when they're about 13 years old. They
have up to five or six babies during their lifetime. Each baby stays
with its mother for about 10 years. Mother chimpanzees take good
care of them.

6.

Chimp babies like to watch people who live nearby. They often see
people wear special hats, turbans. Sometimes people lose turbans
and chimps find them. Chimps put them on their heads and play with
them.
(Prirejeno po: Discovery Box, februar 2014.)
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A

Chimpanzee fact file

B

Hands like people’s

C

Stealing clothes

D

Feet like hands

E

Straight legs

F

A loving parent

G

Using things

H

At chimp school

I

Time for fun
(6 točk)

(Vir slike: https://galsen221.com/buzz/au-cameroun-meme-les-singes-boivent-la-biere/.
Pridobljeno: 22. 11. 2017.)
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C) BESEDIŠČE
1. naloga
Dopolni besedilo o opazovanju pomladanskega vremena z besedami iz
okvirčkov. Na črte v besedilu vpiši črko izbrane besede (A–I). Tri besede so
odveč. Oglej si primer 0, ki je že rešen.

SPRING WEATHER WATCH

A basement
F

plastic

B

full
G

C
see

garden
H

D
time

E

look
I

once
twice

Spring starts on the 20th of March and lasts till the 21st of June. The weather at this
(0) H of the year is interesting and changes a lot. Keep a diary of weather changes.
Here are simple instructions.
Prepare your weather notebook. In the notebook make a table where you can write
down what you (1) ____ every day. Don’t forget to draw weather signs in your table.
Put a thermometer on the balcony or outside in the (2) ____. It must be out of direct
sunlight. Read the temperature without touching the thermometer. Write down the
temperature in your notebook (3) ____ a day, for example, at 8 o’clock in the morning
and 6 o’clock in the afternoon.
Make a special rain collector. You can use a (4) ____ bottle for that. Cut it in half and
stick a strip of paper down the side of the bottle. Every day that it rains, write down
the water level on the bottle and then empty your rain collector.
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At the end of each month, (5) ____ at your notes and find out the warmest day, the
coldest night and the rainiest day.
(Prirejeno po: Discovery Box, april 2004.)

(5 točk)

Rain collector

(Vir slike: http://farm7.static.flickr.com/6188/6080724623_ca1fdb29d1.jpg. Pridobljeno: 23. 3. 2017.)
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2. naloga

AT HOME
Naloga A
Oglej si sliko in preberi besede v okvirčku. Poišči besede za stvari, ki so
označene na sliki (1–4). Črke izbranih besed (A–H) vpiši v spodnjo
razpredelnico. Tri besede so odveč. Oglej si primer 0, ki je že rešen.

3

2

0

1

4

A boots

B drawer

C floor

D light

E poster

F shelf

G slippers

H wall

0.

1.

2.

3.

4.

E
(4 točke)
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Naloga B
Ponovno si oglej sliko. Dopolni besedilo, ki jo opisuje, z besedami, ki se
začenjajo z danimi črkami. Vsaka črtica predstavlja ENO ČRKO. Manjkajoče
besede niso označene s številkami na sliki. Oglej si primer 0, ki je že rešen.

Saturday is cleaning day for the Johnson family. Everybody has something to do, but
the (0) d o g . It is watching mum in the kitchen. She usually makes something
sweet. Right now she’s peeling (1) a ___ ___ ___ ___ s to make a pie.
My dad always repairs things. Look! He is repairing a (2) c ___ ___ ___ ___ in his
workroom at the moment.
Down in the basement, Marco is taking old (3) p ___ ___ ___ ___ s into a special bin.
Tina, his little sister, is putting empty bottles in the (4) c ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.
Their grandfather wants to be sure that the kids do their work well.
He is (5) w ___ ___ ___ ing down the stairs to see if the kids are following his orders.
(5 točk)
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D) PISNO SPOROČANJE

IN THE PARK
Tvoj prijatelj William iz Londona ti je poslal opis parka, v katerega rad zahaja.
Napiši mu pismo in v njem:
•
•
•

opiši park na sliki,
opiši, kaj ljudje tam običajno počnejo,
zapiši pravila, ki veljajo v parku na sliki.

Napiši vsaj 10 povedi.
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Dear William,
This is my park. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Vsebina:

4 točke

Besedišče in pravopis:

3 točke

Slovnica:

3 točke
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4.2.4.2 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Učni načrt za angleščino in Skupni evropski jezikovni okvir ter tudi najnovejši dokument Zbirka reprezentativnih
vzorčnih deskriptorjev jezikovnih zmožnosti za 11 do 15 let stare učence (angl. »Collated Representative Samples of
Descriptors of Language Competences Developed For Young Learners Aged 11 – 15 Years«) so podlage za NPZ iz
angleščine za 9. razred. Preizkus preverja opisnike na ravni A2 in delno tudi na ravni B1, da bi tako lahko
identificirali tudi tiste učence, ki (so) si znanje angleščine pridobivajo zunaj učilnice ali pa izkazujejo izredno visoko
jezikovno učljivost. Ravno takšni učenci so lahko namreč popolnoma demotivirani, če jim pri pouku ne nudimo
dovolj zahtevnih dejavnosti.
Pri sestavi preizkusa znanja iz angleščine upošteva PK TJA tudi sodobna dognanja s področja raziskav učenja,
poučevanja in ocenjevanja tujejezikovnega znanja mladostnikov. Eklektičen pristop poučevanja tujih jezikov
zahteva ustrezen pristop tudi pri ocenjevanju znanja, zato je potrebno preverjanje posameznih jezikovnih
zmožnosti oziroma sporazumevalne zmožnosti kot celote 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 nujno, 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 vsi učenci in njihovi
starši. Sporazumevalno zmožnost namreč ne moremo preveriti v celoti, če ne preverimo tudi govorne spretnosti.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.4.2.1: Osnovni statistični podatki
Število učenci
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

3.882
41
50
29,89
59,77
25,30
0,60
0,94

Število kandidatov, ki so opravljali preizkus, je nižje za 347 kandidatov kakor lansko šolsko leto (4.229). Število
postavk in možne točke so ostale enake. Povprečno število odstotnih točk znaša 59,77 (lani 61,67). Tudi standardni
odklon (25,30) je letos malenkost nižji kot leto poprej (25,88), zato lahko zaključimo, da so razlike pri dosežkih in s
tem tudi v znanju angleščine tudi letos dokaj razpršene. Indeks zanesljivosti 0,94 je za 1 odstotno točko nižji kot v
preteklem šolskem letu, kar ponovno nakazuje, da so vse naloge preverjale isti konstrukt, to je tujejezikovno
zmožnost, kar je bil tudi cilj preizkusa. Tudi v tem šolskem letu grafična predstavitev razporeditve po doseženih
točkah 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 med učenci 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 deklicami
in dečki 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. PK TJA se namreč od vsega začetka trudi, da vključuje
tematike, ki so zanimive za oba spola, da bi tako noben spol ne bil v prednosti oziroma v depriviligiranem položaju.
Preglednica 4.2.4.2.2: Porazdelitev dosežkov pri angleščini po regijah, 9. razred
Regija

Povprečje

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

Osrednjeslovenska regija

64,57 (lani 65,83)

23,98

1.167

29

Obalno-kraška regija

63,94 (lani 64,50)

23,44

192

5

Gorenjska regija

61,63 (lani 61,34)

23,28

337

8

Goriška regija

61,63 (lani 61,00)

24,54

200

7

Pomurska regija

61,62 (lani 58,28)

23,54

128

3

Podravska regija

57,56 (lani 63,94)

24,77

524

18

Posavska regija

56,54 (lani 53,15)

26,68

143

6

Primorsko-notranjska regija

56,19 (lani 55,35)

26,53

91

4

Savinjska regija

56,09 (lani 60,01)

26,63

539

15

Zasavska regija

54,59 (lani 61,45)

25,95

77

2

Koroška regija

54,24 (lani 52,33)

27,44

129

6

Jugovzhodna Slovenija

52,45 (lani 54,45)

26,67

355

9
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Dosežki na NPZ pri angleščini v 9. razredu so razporejeni tako, da je, tako kot že vsa leta do sedaj, na prvem mestu
osrednjeslovenska regija, sledi obalno-kraška regija z manj kot 1 odstotno točko razlike. Nato sledijo tri regije z
malenkostnimi razlikami (gorenjska, goriška in pomurska). Nato so regije, ki so se razporedile od 59 do 54 točk, na
zadnjem mestu pa je jugovzhodna Slovenija. Če naredimo primerjavo še s šolskim letom 2016/2017 lahko
ugotovimo, da so v zadnji tretjini iste regije kot lansko šolsko leto, to so primorsko-notranjska, koroška in
jugovzhodna Slovenija. Se je pa zasavska regija premaknila iz zadnje v prvo tretjino, medtem ko se je posavska
regija premaknila iz druge v tretjo tretjino.

Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.2.4.2.2: Porazdelitev točk pri angleščini, 9. razred

ZELENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, so uspešno rešili te naloge in
postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
2. naloga: A FOX IN LONDON
Opis naloge: Pri tej nalogi so učenci poslušali besedilo o potepuškem lisjaku v Londonu. Med poslušanjem so
morali pri vsaki izmed šestih testnih postavk obkrožiti črko pred pravilnim odgovorom. Vsaka postavka je imela tri
izbire.
V to območje se je uvrstila 1. testna postavka, pri kateri so učenci uspešno povezali del The fox went into a building
…, ki je bil v vnosnem besedilu jasno nakazan, s pravilnim odgovorom the fox wandered into a building; predvsem
pa je bila učencem v pomoč beseda building, ki se je v prvem delu ponovila kar sedemkrat. Po dvakratnem
poslušanju je večini učencev uspelo prvo postavko uspešno rešiti.
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga: HEY YOU! WAKE UP!
Opis naloge: Naloga bralnega razumevanja, tipa kratkih odgovorov, je zahtevala, da učenci pokažejo razumevanje
podatkov in podrobnosti v besedilu. Naloga je zahtevala kratke odgovore z največ petimi besedami na dana
vprašanja, vezana na besedilo. Pravilni so bili tudi odgovori, ki so bili zapisani s pravopisnimi in slovničnimi
napakami, ki niso vplivale na razumevanje oziroma so bili dolgi do pet besed in vsebinsko ustrezni.
Učenci so uspešno reševali 3. testno postavko, ki je preverjala specifično informacijo iz besedila z vprašalnico »kaj«
(What should teenagers have for a meal before going to bed?). Vprašanja z vprašalnim zaimkom »kaj« so ena od prvih,
s katerimi se učenci spoznajo pri učenju angleščine, zato je večina to postavko tudi uspešno rešila. Za uspešno
reševanje so učenci morali povezati besedi meal in food, poiskati ustrezni del besedila (Your food energizes you) in
iz sobesedila razbrati, da sta pravilna odgovora milk in cereal.
2. naloga: SUMERIANS – ANCIENT PEOPLE
Opis naloge: Naloga je od učencev zahtevala, da so besedilo o starodavni civilizaciji Sumercev dopolnili z
ustreznimi danimi povedmi, pri čemer so morali upoštevati, da sta dve odveč. Naloga je preverjala zmožnost
učencev uvidenja koherence med povedmi besedila. Učenci so pokazali prepoznavanje okoliščin besedila in
razumevanje notranjih razmerij v besedilu (npr. časovnih, vzročno-posledičnih). Za uspešno reševanje so morali
razumeti širše besedilo, da so ga lahko ustrezno dopolnili z danimi povedmi.
Pri tej nalogi spadata v zeleno območje 1. in 3. testna postavka. Testna postavka 1 je od učencev zahtevala
razumevanje sosledja dogodkov (Later their homes changed. They started to build them from mud bricks). Učencem
je povezava besed homes, build in bricks olajšala reševanje te testne postavke.
Pri 3. testni postavki so morali učenci iz sobesedila s pomočjo ključnih besed (their own laws, main god, a leader)
razbrati povezanost s povedjo Each one was like a small country, ki na tem mestu dopolnjuje besedilo. Učenci s
prepoznavanjem teh besed niso imeli težav, zato je večina to postavko uspešno rešila.
C) RABA JEZIKA
1. naloga: FAST FACTS ABOUT GERMANY
Opis naloge: Besedilo naloge nas seznani z nekaterimi dejstvi o Nemčiji. Učenci so morali vrzeli dopolniti z največ
dvema ustreznima manjkajočima besedama (glagol, oziralni zaimek, prislov, predlog). Za pravilno rešitev so morali
znati in razumeti raznovrstne slovnične strukture pa tudi pomen besed in besednih zvez iz sobesedila. Odgovor je
moral biti zapisan pravopisno pravilno.
V zeleno območje se je uvrstila 5. testna postavka, kjer so učenci morali pokazati, da znajo stopnjevati večzložne
pridevnike in poznajo ustrezno obliko prislova za njegovo zadnjo stopnjo. Učenci so za uspešno reševanje te
postavke imeli podano domala celotno obliko presežnika (is the ________ popular of all), zato jim manjkajoči
pravilni odgovor most ni predstavljal večjih težav.

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 uspešno rešili še te naloge in testne postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga: SKIING IN THE DESERT
Opis naloge: Pri prvi nalogi slušnega razumevanja so učenci poslušali besedilo o smučarskem centru v
nakupovalnem središču. Uspešno so jo rešili tisti, ki so znali izluščiti glavno misel in glavne poudarke govorjenega
besedila ter razumeli podatke in podrobnosti v besedilu. Naloga je zahtevala, da so posameznim delom besedila
poiskali najustreznejši povzetek.
V rumeno območje so se uvrstile štiri postavke (1., 2., 4. in 6.); za reševanje teh učencem ni bilo treba razumeti vseh
podrobnosti v besedilu, dovolj je bilo že, če so izluščili glavno misel in poudarke sporočila.
Pri 1. testni postavki so morali učenci povezati besedilo, ki pripoveduje, za kakšne namene v Dubaju uporabljajo
vodo, s povzetkom Useful liquid. Učencem, ki so uspešno rešili to postavko, sta bili v pomoč tudi sopomenka water
in podpomenka snow iz vnosnega besedila.
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Učenci so morali za uspešno reševanje 2. testne postavke povezati povzetek Activities for beginners and experts s …
five slopes of various steepness and difficulty… visitors can enroll in ski school …. Nekaj bolj zahtevnega besedišča
(indoor, steepness, various features, icy body slide, enroll) je najverjetnejši razlog, da se je postavka uvrstila v rumeno
območje.
Pri 4. testni postavki je bilo dovolj, da so učenci povezali besedi rent iz vnosnega besedila in borrow iz povzetka
Borrow everything you need. Pri ostalem delu vnosnega besedila gre za razumevanje podrobnosti, ki pojasnjujejo,
kaj vse si Emiratčani lahko sposodijo in zakaj.
Pri 6. testni postavki so morali povzetek A fantastic decision povezati z zadnjo povedjo vnosnega dela besedila, in
sicer: So the creation of an enormous indoor ski resort in the Mall of the Emirates fits Dubai’s great vision. Hkrati so
morali razumeti prvi del, kjer je razloženo, zakaj so se sploh lotili gradnje smučišča v puščavi.
2. naloga: A FOX IN LONDON
V rumeno območje so se uvrstile testne postavke 4, 5 in 6. Pri 4. in 5. testni postavki so morali biti učenci pozorni
na podrobnosti v besedilu, pri 6. pa so morali izbrati glavno misel besedila, ki je bila zapisana v eni povedi.
4. testno postavko so uspešno rešili učenci, ki so v besedilu razumeli besedno zvezo in less than two weeks in jo
povezali z besedno zvezo in fewer than 14 days. Hkrati so morali biti pozorni tudi na del besedila, ki je govoril o
najvišjem nadstropju stavbe (reached the 72nd floor, the highest floor in the building), saj je postavka spraševala,
koliko časa je lisjak potreboval, da je prišel na vrh nedograjene stavbe.
5. testno postavko so rešili tisti učenci, ki so povezali besedi chicken in meat. Reševanje jim je olajšala tudi postavka
sama, saj je usmerila pozornost na besedi cage in pest control, ki se v vnosnem besedilu večkrat ponovita.
6. testna postavka je od učencev zahtevala, da izmed treh izberejo tisto poved, ki najbolje povzame sporočilo
celotnega vnosnega besedila. Učencem sta bila dana tudi dva distraktorja, ki sta se nanašala samo na določeni del
besedila. Učenci, ki so uspešno rešili to testno postavko, so torej znali izluščiti bistvo celotnega besedila in ne
samo dela besedila.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga: HEY YOU! WAKE UP!
Pri tej nalogi spadajo v rumeno območje 2., 5. in 6. testna postavka. Učenci so v besedilu uspešno poiskali
določene informacije in z ustreznim kratkim odgovorom dokazali, da razumejo podrobnosti v besedilu, ki
odgovarjajo na osnovne vprašalnice which, what in when.
Učenci, ki so uspešno rešili 2. testno postavko, so znali iz statističnih podatkov pod rubriko Your screens prevent
sleepiness, ob razumevanju besedne zveze least used, razbrati, da najstniki pred spanjem najmanj gledajo televizijo.
Vprašanje se je nanašalo le na eno napravo (Which device), zato je bil pravilen odgovor zgolj televizija, ne pa tudi
računalnik in telefon.
5. testno postavko so učenci pravilno rešili, če so razumeli Pilots are required to have a certain amount of time
between flights in order to sleep. Besedna zveza between flights, ki se je pojavila tako v vprašanju kot v delu besedila,
kjer se je nahajal odgovor na vprašanje, je učencem olajšala rešitev te postavke.
6. testna postavka je preverjala razumevanje vprašalnice when in besedne zveze launched into space. When je
osnovna vprašalnica, ki sprašuje po času in učencem običajno ne dela preglavic. Sklepamo pa, da učenci besedilo
premalokrat preberejo in so pri branju premalo natančni, saj se je na to vprašanje večkrat pojavil napačen
odgovor about 73 seconds after lift-off, ki je v tem pogledu deloval kot dober distraktor.
2. naloga: SUMERIANS – ANCIENT PEOPLE
Pri tej nalogi spadata v rumeno območje postavki 2 in 7.
2. testno postavko so učenci pravilno rešili, če so razumeli, da se special tools nanaša na posebno vrsto pisal, s
katerimi so Sumerci zapisovali prve znake, in da se v nadaljevanju besedilo navezuje na kemične svinčnike kot
sodobno obliko prvotnih pisal, we use their modern version, called ballpoint pens.
Pri 7. testni postavki so učenci morali razumeti, da odstavek govori o sistemu za štetje in o delitvi časa. Iskali so
poved, ki se navezuje na the system in jo našli v We still use it nowadays. Iz naslednje povedi so učenci lahko
sklepali, da ta številčni sistem za merjenje časa uporabljamo še danes.
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C) RABA JEZIKA
1. naloga: FAST FACTS ABOUT GERMANY
V rumeno območje spadata testni postavki 3 in 4.
3. testna postavka je preverjala znanje uporabe navadnega sedanjika (Present Simple). Iz sobesedila »at least once a
year« so učenci morali prepoznati, da gre za uporabo tega slovničnega časa. Nedoločnik v oklepaju (hold) so
morali postaviti v pravilno obliko 3. osebe ednine, ker se glagol nanaša na each big city. Učenci so postavko
reševali uspešno zaradi jasno navedenega once a year, iz česar je mogoče sklepati, da gre za ponavljajoče se
dejanje.
4. testna postavka je preverjala poznavanje uporabe ustreznega oziralnega zaimka. Prepoznati je bilo treba, da se
oziralni zaimek nanaša na the person in zapisati ali who ali that. Pravilno reševanje je morda otežilo dejstvo, da gre
za daljšo poved s trpnikom.
2. naloga: SECRETS OF 3D ANIMATION
Opis naloge: Besedilo naloge nas seznani z nastajanjem animiranega filma. Učenci so morali dopolniti besedilo z
ustrezno besedo iz nabora in pokazati, da razumejo pomen besed in besednih zvez iz sobesedila. V naboru so tudi
trije distraktorji.
V rumeno območje spadajo testne postavke 1, 2, 4, 5 in 6.
1. testna postavka je preverjala poznavanje besede personality, ki se nanaša na opis oseb iz filma. V nadaljevanju
besedila je bilo moč razbrati, da gre za lastnost, ki jo pripisujejo ljudem. Učenci so morali besedo razumeti in iz
sobesedila pravilno sklepati, da se nanaša na characters.
Pri testni postavki 2 so učenci morali pokazati razumevanje besedne zveze in total. Z izločitvijo ostalih distraktorjev
so to postavko uspešno rešili.
Pri 4. testni postavki so učenci morali povezati besedo fur iz besedila z dano besedo hairs iz nabora. Predvidevamo,
da jih distraktor tusks ni zavedel, saj se učenci z besediščem, ki se navezuje na opisovanje živali, seznanijo že v
obdobju zgodnjega učenja angleščine.
5. testna postavka je preverjala poznavanje besede shows, ki so jo morali prepoznati na podlagi nadaljnjega
besedila 24 images per second.
6. testno postavko so uspešno rešili učenci, ki so prepoznali povezavo med besedo lasts in besedno zvezo 86
minutes, ki se nanašata na trajanje oziroma čas.
D) PISNO SPOROČANJE
THE MAGIC OF COMMUNICATION
Opis naloge: Pri nalogi pisnega sporočanja so učenci s pomočjo iztočnic razmišljali o komunikaciji. Predstavili so,
kako se je komunikacija spreminjala skozi čas, pojasnili, kako sodobna tehnologija vpliva na medsebojne odnose
med prijatelji in družinskimi člani, in izrazili mnenje, kakšna bo komunikacija v prihodnosti.
V rumeno območje spada kriterij zgradba besedila, ki je zahteval rabo osnovnih vezniških sredstev, ustrezno rabo
ločil in smiselno povezanost besedila v celoti, kakor tudi njegovih delov. Učenci so pokazali, da znajo besedilo
smiselno strukturirati in ga povezati. Hkrati je bilo besedilo koherentno in razumljivo kljub slovničnim oziroma
pravopisnim napakam.
RDEČE OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo zgornje četrtine dosežkov, so poleg nalog iz zelenega in
rumenega območja uspešno rešili še naslednje naloge in postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga: SKIING IN THE DESERT
V rdeče območje spada testna postavka 3.
Učenci, ki so uspešno rešili to postavko, so znali povezati sopomenki reservation iz povzetka ter to be booked iz
vnosnega besedila. Sam del poslušanega besedila je sicer kratek, je pa zahteven predvsem zaradi zahtevnejših
slovničnih struktur (penguins are let out, encounters must be booked) in kompleksnega besedišča (houses a colony,
they are let out of their enclosures, encounters, be booked, interact directly with).
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2. naloga: A FOX IN LONDON
V rdeče območje spada testna postavka 2.
Učenci, ki so uspešno rešili to postavko, so pri podrobnem poslušanju razumeli besedo droppings ter jo povezali s
sopomensko besedo waste, ki se nahaja v testni postavki.
Razlog za uvrstitev te testne postavke v rdeče območje je morda v besedi droppings, ki je manj rabljena beseda, in
v povezavi z besedno zvezo animal waste. Lahko pa so učenci prehitro povezali besedo leftovers iz besedila in
leftover iz distraktorja B.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga: HEY, YOU! WAKE UP!
V rdeče območje spadata testni postavki 1 in 4.
Učenci, ki so uspešno rešili testno postavko 1, so znali odgovoriti na vprašanje What object did Randy communicate
with? Ti so znali povezati besede object s street sign in communicate z greet. Da pa se je postavka uvrstila v rdeče
območje, predvidevamo, da je učencem najbrž delalo težave že razumevanje vprašalnice what object, ki ga niso
povezali z besedno zvezo communicate with.
Za uspešno reševanje testne postavke 4 so učenci iskali odgovor na vprašanje What is a day’s lack of sleep
compared to? Besedna zveza lack of sleep se pojavi tako v vprašanju kot v besedilu, kar je učence zavedlo k
napačnemu odgovoru: can cause brain cells to die, pravi odgovor pa je bil v prejšnji povedi. Razlogi za uvrstitev te
postavke v rdeče območje so tudi zahtevnejše besedišče in večstavčne povedi, poleg tega pa je učencem
povzročala težave tudi omejitev odgovora na pet besed.
2. naloga: SUMERIANS ANCIENT PEOPLE
V rdeče območje spada testna postavka 6.
Pri tej testni postavki so učenci vrzel za povedjo They also made wonderful pots dopolnili z ustrezno povedjo iz
razpredelnice: We still use similar ones for cooking today. Učenci so morali povezati te ključne besede: food,
exchange, wood, gold, copper, pots z besedo cooking. Če učenci teh besed niso povezali, te postavke niso uspešno
rešili. Reševanje te postavke je otežilo več danih povedi iz razpredelnice z besedo use in izrazi za čas (today,
nowadays, modern version).
C) RABA JEZIKA
1. naloga: FACTS ABOUT GERMANY
V rdeče območje spadata testni postavki 1 in 6.
V povedi Angela Merkel _______________ (elect) Chancellor at the end of 2005 for the first time so učenci morali
razumeti, da je treba postaviti glagol v preteklo pasivno obliko oziroma trpnik (was elected). Predvidevamo, da so
bili učenci manj uspešni pri reševanju te postavke, ker gre za kompleksnejšo slovnično strukturo, s katero se
učenci pri tujem jeziku seznanijo relativno pozno.
Pri testni postavki 6 je bilo možnih več rešitev (of, to, ingredient of/for, to/of/for making, behind), a kljub temu učenci
niso bili uspešni pri reševanju naloge, najverjetneje ker niso poznali ustrezne tvorbe, tj. the secret of, ali pa ker so
izhajali iz slovenske fraze (skrivnost za).
2. naloga: SECRETS OF 3D ANIMATION
V rdeče območje se je uvrstila 3. testna postavka te naloge.
Učenci so iz nabora besed morali kot pravilno rešitev prepoznati meanwhile. Za uspešno reševanje so morali
razumeti daljši del besedila. Predvidevamo, da pri reševanju te postavke niso bili uspešni zaradi kompleksnosti
besedila oziroma nepoznavanja besede meanwhile.
D) PISNO SPOROČANJE
THE MAGIC OF COMMUNICATION
V rdeče območje spadajo kriteriji vsebina, besedišče in slovnica. Kriterij vsebina je od učencev zahteval, da so
iztočnice ne le omenili, temveč jih tudi ustrezno razvili. Presenetljivo je, da učenci niso uspeli v svoje razmišljanje
ustrezno vključiti vseh podatkov, ki so jih zahtevale iztočnice, čeprav jim je načeloma tema blizu, tj. sodobna
tehnologija in komunikacija. Na področju usvojenega besedišča se kaže, da imajo učenci sicer bogat nabor
besedišča, kaže pa se primanjkljaj oziroma neustrezno znanje pravilnega zapisa posameznih besed. Pri kriteriju
slovnica ugotavljamo, da veliko učencev ne zna pravilno uporabljati ne osnovnih, ne zahtevnejših slovničnih
struktur.
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MODRO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo zgornjo desetino dosežkov, so poleg nalog iz zelenega,
rumenega in rdečega območja uspešno rešili še te naloge/postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga: SKIING IN THE DESERT
V modro območje se je uvrstila 5. testna postavka.
Ta postavka je zahtevala natančno poslušanje, razumevanje besedila in sklepanje. Predvidevamo, da je učencem
težave povzročalo tudi razumevanje naslova povzetka Time changes customs, ki je bil ubeseden nekoliko drugače
kot vnosno besedilo (Before Ski Dubai opened …). Učenec je lahko pravilni odgovor preveril oziroma potrdil z
dodatnimi informacijami v besedilu (… traditional activities reflected, people raced camels, social life centred on).
B) BRALNO RAZUMEVANJE
2. naloga: SUMERIANS – ANCIENT PEOPLE
V modro območje sta se uvrstili testni postavki 4 in 5.
Da so ju ustrezno rešili, so morali učenci razumeti sobesedilo in izbrati odgovor/poved, ki pojasnjuje, kaj so morali
Sumerci storiti, da bi si zagotovili preživetje (Therefore, Sumerians often went to war.), in kako so obdelovali zemljo
(They also invented the plough …). Sklepamo lahko, da sta obe postavki za večino učencev težji, saj gre za
razumevanje posameznih delov besedila, prav tako se mestoma pojavljajo besede in besedne zveze, ki so za
učence zahtevnejše (npr. there was a lack of …. plough …).
NAD MODRIM OBMOČJEM

V to območje, s 65-odstotno uspešnostjo jih niso rešili niti učenci z najvišjimi skupnimi dosežki na preizkusu
znanja, sta se uvrstili dve postavki:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
2. naloga: A FOX IN LONDON
Za pravilno rešitev 3. testne postavke (At night, the fox …) so morali učenci natančno poslušati del vnosnega
besedila in v njem razumeti ter povezati podrobne informacije (... ate whatever leftovers workmen had left behind
from their meals: bits of sandwiches and apple cores). Predvidevamo, da se je ta testna postavka uvrstila v območje
nad modrim, ker niso prepoznali in znali povezati pomena jedrnih in njim najbrž manj poznanih besed v sobesedilu
(leftovers, apple cores). Še več, da bi lahko izločili distraktor pod črko A (slept safely curled up), so učenci morali
natančno poslušati in biti zmožni razumeti daljši odsek vnosnega besedila, ki se je navezoval na opis lisjakovih
dejavnosti ob različnih delih dneva. Pri tem so morali razumeti pomen besedne zveze at dawn in biti še posebej
pozorni na to, da so jo povezali z vnosnim besedilom (their visitor was safely curled up asleep) in ne z at night.
C) RABA JEZIKA
1. naloga: FACTS ABOUT GERMANY
Pri 2. testni postavki rabe jezika so učenci morali glagol v nedoločniku (begin) postaviti v ustrezen čas. Prislovno
določilo časa (at the moment), ki je bilo v neposredni bližini glagola, je učence usmerilo na uporabo časa The Present
Continuous Tense. Zasledili smo precejšnje število napačnih rešitev, pri katerih učenci niso upoštevali danega
prislovnega določila, kar lahko pripisujemo ali nepoznavanju znanja jezika, morebiti pa tudi površnemu branju
besedila. Poleg ustrezne raba časa je učencem povzročal težave še pravilen zapis glagola, ki so ga večinoma
zapisovali z enim namesto z dvema -n (are beginning). Velja poudariti, da je naloga rabe jezika za učence zahtevnejša
tudi zaradi načina točkovanja, – pravilen odgovor je namreč samo pravilna raba slovnične strukture in njen zapis.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Nalogi slušnega razumevanja sta pokazali, da učenci dokaj dobro razumejo krajša in jezikovno manj kompleksna
besedila, nekaj več težav pa se je pokazalo pri postavkah, pri katerih je bilo treba za izbiro pravilnega odgovora
dobro razumeti daljše dele besedila, ali pa je naslov veljal za celotno zgodbo. Težav tudi niso imeli, kadar so si
lahko pri razumevanju besedila pomagali s sopomenkami (fewer than 14 days – less than two weeks) ali z besedami
iz istega tematskega področja (npr. chicken in meat). Če pa so morali na podlagi vnosnega besedila sklepati ali
povzemati, so bili učenci pri reševanju manj uspešni.
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Pri preverjanju bralnega razumevanja se je izkazalo, da učenci večinoma dobro razumejo besedila in znajo poiskati
odgovore na osnovna vprašanja (kaj, kateri, kdaj) ter prepoznavati zveze med deli besedila in jih smiselno
dopolnjevati, medtem ko so zanje zahtevnejša vprašanja, pri katerih je treba odgovor izluščiti iz drugače
ubesedenih in širših delov besedila. Ugotavljamo, da imajo povprečno in nadpovprečno uspešni učenci ustrezno
razvite bralne strategije in širok nabor besedišča, zato jih zahtevnejše besedilo ne odvrne od branja in zmorejo
prepoznati pomen neznanih besed iz sobesedila. Opažamo, da, kljub vsakoletni vključenosti naloge bralnega
razumevanja kratkih odgovorov in jasnemu navodilu, učenci še vedno ne upoštevajo, da morajo odgovor napisati
z omejenim številom besed. Predvidevamo, da pri pouku niso navajeni omejitve števila besed pri podajanju
odgovorov pri tem tipu naloge.
Rabo jezika smo preverjali v sobesedilu, kar je v skladu s teorijo komunikacijskega pristopa tujejezikovnega
poučevanja. Učenci so imeli nekaj več težav pri nalogah, ki so preverjale produktivno rabo jezika, kot pri nalogah
receptivne rabe, kar je glede na zakonitosti učenja jezika pričakovano. Tako so bili učenci uspešnejši pri nalogi rabe
jezika, kjer je bil dan nabor besed, kot pri nalogi dopolnjevanja besedila z ustreznimi slovničnimi strukturami.
Večina učencev uspešno rešuje osnovne jezikovne strukture, za zahtevno pa se je izkazala postavka, kjer so morali
uporabiti trpnik. Kot pomanjkljivost se kaže tudi nenatančnost pri zapisu. Velika večina učencev prav tako uspešno
prepoznava in razume besedišče in ga zna uporabiti v sobesedilu.
Pričakovano zahtevnejša je bila tvorbna naloga, ki najbolj celovito preverja pisno sporazumevalno zmožnost
učencev. Pri tem ugotavljamo, da so učenci dokaj uspešni pri kriteriju zgradba, kar kaže, da so zmožni oblikovati
logično povezano in ustrezno členjeno besedilo. Imajo pa več težav pri razvijanju misli (vsebina), pravilni rabi in
zapisu posameznih besed (besedišče) ter rabi jezikovnih struktur (slovnica).
Porazdelitev dosežkov vseh učencev, ki so pisali angleščino v 9. razredu, kaže, da je bil preizkus premalo občutljiv
za učence z boljšimi dosežki (takšna porazdelitev se ponavlja iz leta v leto). Razlog za to je lahko bogat stik z
jezikom v zunajšolskem okolju (televizija, glasba, internet), zaradi česar številni učenci presegajo cilje in standarde
v učnem načrtu.
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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

Standard – učenec:

A

1

slušno
razumevanje

Skiing in the
desert

povezovanje,
urejanje in
razvrščanje

članki,
sestavki,
prispevki,
poročila,
zapiski,
povzetki

prosti čas (umetnost, − izlušči glavno misel in glavne
zabava, branje,
poudarke besedila;
glasba, film, šport,
− razume podatke in podrobnosti v
interesne dejavnosti,
besedilu;
počitnice)
− razume pomen posameznih
neznanih besed v besedilu.

A

2

slušno
razumevanje

A fox in London

izbirni tip z enim članki,
pravilnim
sestavki,
odgovorom
prispevki,
poročila,
zapiski,
povzetki

narava (živali, rastline, − izlušči glavno misel in glavne
letni časi, vreme,
poudarke besedila;
ekologija)
− razume podatke in podrobnosti v
besedilu;
− razume pomen posameznih
neznanih besed v besedilu.

B

1

bralno
razumevanje

Hey, you! Wake
up!

kratki zaprti
odgovori

vsakdanje življenje
− razume podatke in podrobnosti v
(hrana, pijača,
besedilu;
oblačila,
− razume pomen besed in besednih
nakupovanje, rutine); zvez
iz sobesedila.
zdravje

B

2

bralno
razumevanje

Sumerians –
ancient people

dopolnjevanje z članki,
naborom
sestavki,
prispevki,
poročila,
zapiski,
povzetki

212

|

članki,
sestavki,
prispevki,
poročila,
zapiski,
povzetki

zgodovina

− 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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Postavka

Število
točk

Območje

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

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

7

1

rumeno

IT

ID

0,69
0,73
0,50
0,65
0,27
0,65
0,83
0,54
0,44
0,73
0,72
0,62
0,53
0,59
0,89
0,49
0,64
0,72
0,77
0,68
0,82
0,32
0,47
0,53
0,74

0,53
0,57
0,52
0,50
0,35
0,40
0,27
0,45
0,23
0,52
0,46
0,40
0,67
0,69
0,54
0,66
0,59
0,53
0,60
0,57
0,57
0,47
0,33
0,53
0,59

Jezikovna
Del Naloga zmožnost

Naslov

Tip naloge

Vrsta
besedila

Tema

Standard – učenec:

C

1

poznavanje in Fast facts about dopolnjevanje
Germany
raba jezika
brez nabora

članki,
sestavki,
prispevki,
poročila,
zapiski,
povzetki

država, kraj,
− uporablja raznovrstne, tudi bolj
prebivalci, potovanja, zapletene slovnične strukture;
promet
− razume besedilo, pomen besed in
besednih zvez iz sobesedila.

C

2

poznavanje in Secrets of 3D
animation
raba jezika

članki,
sestavki,
prispevki,
poročila,
zapiski,
povzetki

znanost, tehnologija − razume besedilo, pomen besed in
in mediji;
besednih zvez iz sobesedila;
prosti čas (umetnost, − uporablja besedišče z ustreznih
tematskih področij.
zabava, branje,
glasba, film, šport,
interesne dejavnosti,
počitnice)

D

1

pisno
sporočanje

članki,
sestavki,
prispevki,
poročila,
zapiski,
povzetki

znanost, tehnologija − piše besedilo z vodeno nalogo
(izhodišče: besedilo, slike, ključne
in mediji
besede, podatki, tabele) in obvlada
določene strategije pisanja (npr.
zapisovanje, izpisovanje itn.);
− piše o konkretnih temah;
− 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 področjih;
− ustrezno zapisuje znane besede.

dopolnjevanje
z naborom

The Magic of
krajši pisni
Communication sestavek

Postavka

Število
točk

Območje

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Vsebina
Besed.
Slovnica
Zgradba

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
3
2

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

IT

ID

0,39
0,09
0,63
0,70
0,81
0,57
0,70
0,65
0,58
0,66
0,73
0,73
0,54
0,52
0,52
0,63

0,53
0,23
0,54
0,60
0,44
0,46
0,48
0,62
0,54
0,63
0,60
0,62
0,76
0,80
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, se delno ujema z lanskimi rezultati, le pri pisni zmožnosti je zaslediti
nižji rezultat. Najvišji indeks težavnosti je bil letos pri preverjanju bralne zmožnosti 0,63 (lani 0,63), sledi slušno
razumevanje 0,62 (lani 0,65), nato raba jezika 0,60 (lani 0,60) in nazadnje pisno sporočanje 0,54 (lani 0,59).
V letošnjem šolskem letu 2017/2018 so indeksi težavnosti pri vseh zmožnostih zelo izenačeni z izjemo pisnega
sporočanja, ki odstopa za 6 odstotnih točk (IT = 54) od rabe jezika (IT = 0,60), 8 odstotnih točk od slušnega
razumevanja (IT = 0,62) in 9 odstotnih točk od bralne zmožnosti (IT = 0,63). Čeprav so razlike med prvima dvema
zmožnostma in rabo jezika majhne, je razporeditev ustrezna, saj sta na prvih mestih oziroma z višjimi rezultati obe
receptivni jezikovni zmožnosti (branje in poslušanje), katerima sledita obe produktivni jezikovni zmožnosti, raba
jezika, ki preverja jezikovno pravilnost in uporabo besedišča v sobesedilu, ter nazadnje še pisno sporočanje kot
tvorbna naloga, ki se je v tem šolskem letu izkazala za precej zahtevno. Tudi letos kažejo rezultati, da tako
preverjanje rabe jezika v sobesedilu kot tudi pisanje učencem predstavljata večje težave 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 razpona indeksov diskriminativnosti testnih postavk kaže, da se le-ta giblje med 0,67 in 0,83 (v povprečju
0,76). Povprečen rezultat je enak kot lansko šolsko leto. To je več kot ustrezno in potrjuje dejstvo, da posamezne
testne postavke dobro ločujejo med tujejezikovnim znanjem in zmožnostmi učencev, torej tistimi, ki znajo več, in
tistimi, ki morajo znanje angleščine še nadgraditi.
Povprečen IT obeh nalog bralnega razumevanja znaša 0,63 in je popolnoma enak lanskemu, pri čemer je IT 1.
naloge 0,64, 2. pa 0,62 (tudi ta dva rezultata sta popolnoma enaka lanskemu). Kaj se dogaja z branjem v angleščini
med osnovnošolci, za zdaj nimamo zanesljivih empiričnih podatkov, vendar lahko sklepamo iz drugih študij po
svetu, da so elektronski mediji vsaj delno spremenili tudi bralne navade današnjih najstnikov, ki se trudijo brati
članke, iz vsebin, ki jih zanimajo, v angleščini. Najslabše so učenci rešili 4. testno postavko pri 2. nalogi (IT = 0,32), ki
je bila sicer naloga povezovanja povedi in vrzeli v besedilu. Učenci so morali ugotoviti, da delu besedila They had
their own laws, main god and a prince or a king as a leader. The population grew and after some time, there was a lack
of farming land and water to grow crops. (4) _____ sledi Therefore, Sumerians often went to war. Da so učenci izbrali
pravilno rešitev v obliki povedi, so morali razumeti predhodno poved, predvsem pa glavno misel, da je prišlo do
pomanjkanja rodovitne zemlje in vode za gojenje pridelkov. Zaradi tega so se Sumerci podali v vojne. Ker nimamo
podatkov o tem, kako so delovali distraktorji, torej katere rešitve so izbirali tisti učenci, ki te postavke niso pravilno
rešili, ne moremo z gotovostjo trditi, katere povedi so učence zavedle pri odgovorih oziroma so predhodno
besedilo napačno razumeli. Najvišji IT (0,89) pa ima 3. testna postavka pri 1. nalogi, nalogi kratkih odgovorov. Na
vprašanje What should teenagers have for a meal before going to bed? __________________ and __________
so morali učenci odgovoriti z dvema besedama, in sicer milk in cereal. Predvideni odgovor so učenci lahko prebrali
v okvirčku z naslovom food, kjer so morali razumeti, da te sladkor in kofeinski izdelki budijo, medtem ko so mleko
in žitarice boljša izbira za hiter spanec. Razloge za visoko uspešnost učencev lahko najdemo v relativno enostavno
in pogosto rabljenem besedišču izbranega dela besedila, v jasno oblikovani postavki, ki je z dvema črtama in
veznikom in (angl. »and«) jasno opozorila učence, da morajo zapisati dve besedi (odgovora), in morda tudi v tem,
da je verjetno večina učencev seznanjena s podatkom, da je mleko dobro piti pred spancem. To zadnje sicer ne bi
smelo prispevati v pretežni meri k pravilnemu odgovoru, saj bi to pomenilo, da bi učenci lahko odgovorili, ne da
bi besedilo prebrali. Tega sicer ne moremo vedeti, vendar ker naloga ni ponujala nabora besed oziroma izbir, je
zelo malo verjetno, da so učenci zapisali odgovor, ne da bi ustrezen del besedila pozorno prebrali. Je pa mogoče,
da so odgovor (samo)potrdili tudi z lastnim splošnim znanjem. Bilo bi zanimivo ugotoviti, kako učenci ob koncu
osnovnega šolanja rešujejo testne postavke pri bralnem razumevanju in katere strategije pri tem uporabljajo.
Med najzahtevnejše testne postavke pri nalogah slušnega razumevanja sodi 5. testna postavka 1. naloge (0,27).
Slušna naloga se je nanašala na smučarski center v nakupovalnem središču. Posameznim delom besedila so
morali učenci poiskati najustreznejši povzetek in črko izbranega povzetka zapisati v razpredelnico.
Trije povzetki so bili odveč. Peti odstavek je vseboval sledeče slušno besedilo: Before Ski Dubai opened in 2005, most
Emiratis had never seen snow. Traditional activities reflected life in the desert. People raced camels, raised falcons, and
gathered for poetry contests. Along the coast, fishermen and pearl divers swam and competed in boat building. Social
life centred on the family., ki so ga učenci morali povezati z naslovom/povzetkom Time changes customs. Učenci so
torej morali razumeti, da je glavno sporočilo petega posnetka spremenjene navade prebivalcev Emiratov, na kar
so nakazovale prav vse povedi, še posebej pa veznik before, pretekli čas glagolov kot had never seen, reflected,
raced, raised itn. Hkrati pa zahteva izbor pravilnega odgovora tudi razumevanje naslova Time changes customs, kjer
ni zaslediti prav nobene dobesedne povezave s slušnim besedilom (pojav istih besed v vnosnem besedilu in
podanem povzetku), zato so učenci morali tudi sklepati, kar pa je proces, ki sodi na višje taksonomske ravni. Kot
testna postavka z najvišjim IT (0,83) in zato najlažja se je izkazala 1. testna postavka pri 2. nalogi slušnega
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razumevanja, pri kateri so učenci morali pravilno razumeti iz vnosnega slušnega besedila, da je lisica zašla v
stavbo, ni pa sledila drugi lisici in prav tako ni padla v kanto za smeti. Pravilna rešitev je bil odgovor B. Vnosno
slušno besedilo: One night in early February a young fox trotted beneath the street lights, into the area around London
Bridge. Guided by his sharp sense of smell and hearing, he explored the banks of the river Thames, looking for food in
rubbish bins. As he went past London Bridge underground station, he picked up the scent of another fox. He turned
away and headed toward an area where building work was going on. He walked by the fence. Suddenly, he found a
small split in the fence, just big enough for him to squeeze through. A few seconds later, he found himself in the dark,
deserted building site. But it was not just any building site. It was the Shard - the tallest skyscraper not only in London, but
also in Europe! The building site was very quiet. The fox went into the building and started to explore the building
which … …
Ne glede na to, da sta oba distraktorja vključevala besedišče, ki so ga učenci slišali tudi v besedilu (npr. rubbish
bins, another fox), sta delovala zavajajoče le pri 17 % učencev, medtem ko je večina (83 % učencev) pozorno
poslušala naprej in ob slišanju povedi The fox went into the building and started to explore the building which
… obkrožila odgovor B, ki je vseboval trditev, da je lisica zašla v stavbo.
Pri preverjanju rabe jezika, kjer so učenci morali pokazati znanje besedišča in slovničnih pravil v sobesedilu, je
znašal povprečni IT 1. naloge 0,53, 2. naloge pa 0,67. Najnižji IT (0,09) je imela 2. testna postavka pri 1. nalogi, ki je
preverjala poznavanje in rabo trpnika (was elected), ki pa je glede na rezultate tisti cilj poznavanja in rabe
slovničnih struktur, ki ga je usvojilo le 9 % učencev. Zanimivo je, da le 14 učencev od 3.882 ni zapisalo odgovora,
medtem ko je bilo napačnih odgovorov 3.524. Ta rezultat si lahko razlagamo na več načinov. Morda so učenci
zapisali odgovore, za katere so bili prepričani, da so pravilni. Možno je tudi, da je podani glagol elect v oklepaju
spodbudil učence k reševanju in bi bilo več neodgovorjenih rešitev, če bi glagol ne bil zapisan. Zanimivo bi bilo
tudi ugotoviti, koliko učencev sploh pozna trpnik oziroma ga zna tvoriti izven sobesedila. Zato lahko
predvidevamo, da so to testno postavko uspešno rešili tisti učenci, ki znajo uporabiti trpnik v sobesedilu.
Pri nalogi pisnega sporočanja so morali učenci razmišljati o komunikaciji skozi čas in napisati članek, v katerem so
zapisali, kako se je komunikacija spreminjala skozi čas, kako sodobna tehnologija vpliva na medsebojne odnose
med prijatelji in družinskimi člani ter kakšna bo komunikacija v prihodnosti. Dolžina besedila je bila določena med
120 in 150 besed. Učitelji ocenjevalci pa so vrednotili pisne izdelke s kriteriji: vsebina, besedišče, slovnica in
zgradba besedila. Najvišji IT zasledimo pri kriteriju zgradba 0,63 (lansko leto 0,67), sledi vsebina 0,54 (lani 0,60),
nato besedišče 0,52 (lani 0,56) in nazadnje slovnica z istim rezultatom kot besedišče, 0,52 (lani 0,54). Kot smo
zapisali že lani, je težko ugotoviti, zakaj je ravno IT pri kriteriju zgradba najvišji. Možno je, da je 63 % učencev
usvojilo pravila vezljivosti na ravni besedil A2/B1. Na drugi strani je pomembno 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. Tudi letos je kontrolno ocenjevanje pri dveh od treh preizkusov pri nalogi pisnega
sporočanja pokazalo, da so ocenjevalci zelo odstopali od ocen komisije, je možna tudi hipoteza, da je
razumevanje opisnikov nekaterih ocenjevalcev (popolnoma/delno) drugačno od predmetne komisije.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Najpomembnejše merske karakteristike, ki jih imajo dobri preizkusi znanja in zmožnosti so: veljavnost, zanesljivost,
objektivnost in občutljivost. Tudi letošnji preizkus je, tako kot že vrsto let, veljaven, saj so vse testne naloge v
preizkusu del konstrukta sporazumevalne zmožnosti, tako da sta zagotovljeni konstruktna in vsebinska veljavnost.
Glede na zelo visok indeks zanesljivosti je tudi zanesljiv, kar pomeni, da vse testne postavke merijo določen del
konstrukta sporazumevalne zmožnosti. Hkrati zelo uspešno ločuje med tistimi učenci, ki imajo več znanja, in
tistimi, ki izkazujejo šibko znanje angleščine ob zaključku osnovne šole glede na veljaven učni načrt, saj so indeksi
diskriminativnosti še višji kot lansko leto. Edina pomanjkljivost je, da ne preverjamo govorne zmožnosti, kar je pri
interpretaciji rezultatov nujno upoštevati. PK za angleščino predlaga učiteljem, da za vsakega učenca že v prvem
triletju oblikujejo jezikovni profil oziroma jezikovni listovnik, ki ga z leti dopolnjujejo in ga ob zaključku šolanja
lahko učenec odnese s seboj v srednjo šolo. Jezikovni profil, ki ima lahko obliko jezikovnega listovnika, mape,
zbirnika v papirni ali digitalni obliki, je lahko pomemben prispevek k bolj objektivnemu preverjanju jezikovnega
znanja, saj lahko vanj vključimo tudi govorno zmožnost in tako tudi druge deležnike, kot so starši, srednješolski
učitelji in drugi, opozorimo, da je poleg zmožnosti, ki jih preverja NPZ iz angleščine, potrebno upoštevati tudi,
kako se učenec odziva v okviru govorne zmožnosti. Na voljo so tudi različne oblike digitalnih jezikovnih
listovnikov,
na
primer
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_kakovost_izobrazevanja/jezikovno_izobrazeva
nje/evropski_jezikovni_portfolijoevropski_jezikovni_listovnik_ejl/ ali http://elp.ecml.at/.
Preverjanje slušnega razumevanja kaže, da učenci dokaj dobro razumejo krajša in jezikovno manj kompleksna
besedila, nekaj več težav pa se je pokazalo pri postavkah, pri katerih je bilo treba za izbiro pravilnega odgovora
dobro razumeti daljše dele besedila, ali pa je naslov veljal za celotno zgodbo. Težav tudi niso imeli, kadar so si lahko
pri razumevanju besedila pomagali s sopomenkami (fewer than 14 days – less than two weeks) ali z besedami z istega

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

215

tematskega področja (npr. chicken in meat). Če pa so morali na podlagi vnosnega besedila sklepati ali povzemati, so
bili učenci pri reševanju manj uspešni. Zato že vrsto let priporočamo, da učenci poslušajo slušna besedila tudi zunaj
pouka, za domačo nalogo, da je slušno razumevanje res del vsake učne ure in da se postopoma in strukturirano
razvijajo slušne strategije. Pomembno je poznavanje in razumevanje rezultatov raziskav v mednarodnem prostoru,
ki nedvoumno dokazujejo, da je ekstenzivno poslušanje (daljših besedil, ki jih učenci poslušajo, ker so jih izbrali sami
in jih zanima njihova vsebina) nujno za uspešno razvijanje intenzivnega poslušanja. Zato je treba o teh značilnostih
usvajanja jezikov poučiti tudi starše in druge pomembne deležnike v učnem procesu. Hkrati pa ponuditi učencem
dovolj zanimivega gradiva, da bodo imeli možnost in motivacijo za ekstenzivno poslušanje.
Pri preverjanju bralnega razumevanja se je izkazalo, da učenci večinoma dobro razumejo besedila in znajo poiskati
odgovore na osnovna vprašanja (kaj, kateri, kdaj) ter prepoznavati zveze med deli besedila in jih smiselno
dopolnjevati, medtem ko so zanje zahtevnejša vprašanja, pri katerih je treba odgovor izluščiti iz drugače
ubesedenih in širših delov besedila. Ugotavljamo, da imajo povprečno in nadpovprečno uspešni učenci ustrezno
razvite bralne strategije in širok nabor besedišča, zato jih zahtevnejše besedilo ne odvrne od branja in zmorejo
prepoznati pomen neznanih besed iz sobesedila. Zato velja del pouka posvetiti tudi strategijam, kako beremo
natančno, torej različnim podspretnostim bralnega razumevanja: preletavanje, iskanje specifičnih informacij, kjer
smo običajno hitri, sklepanje, natančno branje, kjer moramo biti počasni, itn. Ob bralnih nalogah se je zato
potrebno pogovoriti o odgovorih, zakaj so pravilni, zakaj so napačni, kaj določeno vprašanje zahteva, na kaj se
nanaša, itn. Iz raziskav vemo, da je povratna informacija uspešna takrat, ko je učenec vanjo aktivno vpet, ob tem pa
sledi še ustna diskusija. Še posebej bi želeli opozoriti na dejstvo, da kljub vsakoletni vključenosti nalog kratkih
odgovorov pri bralnem razumevanju in jasnemu navodilu, učenci še vedno ne upoštevajo, da morajo odgovor
napisati z omejenim številom besed. Zato predlagamo, da se razredna praksa uskladi z navodili bralnih nalog s
kratkimi odgovori, saj tako učenci ne bodo zmedeni in se bodo verjetno v večjem številu držali zapisanih navodil.
Pri preverjanju rabe jezika (poznavanje in raba besedišča in slovničnih pravil v sobesedilu) so imeli učenci nekaj več
težav pri nalogah, ki so preverjale produktivno rabo jezika, kakor pri nalogah receptivne rabe, kar je glede na
zakonitosti učenja jezika pričakovano. Tako so bili učenci uspešnejši pri nalogi rabe jezika, kjer je bil dan nabor besed,
kakor pri nalogi dopolnjevanja besedila z ustreznimi slovničnimi strukturami. Večina učencev uspešno rešuje
osnovne jezikovne strukture, za zahtevno pa se je izkazala postavka, kjer so morali uporabiti trpnik. Kot pomanjkljivost
se kaže tudi nenatančnost pri zapisu. Velika večina učencev prav tako uspešno prepoznava in razume besedišče in ga
zna uporabiti v sobesedilu. Učiteljem priporočamo, da poleg jasne razlage slovničnih pravil in besedišča uporabljajo
tudi čim bolj avtentične naloge, to so tiste, ki so v sobesedilu, ki v učencih zbudijo zanimanje za njihovo reševanje, ki
imajo jasen končni cilj in doprinašajo k razvijanju splošne sporazumevalne zmožnosti.
Pričakovano zahtevnejša je bila tvorbna naloga, ki najbolj celovito preverja pisno sporazumevalno zmožnost
učencev. Pri tem ugotavljamo, da so učenci dokaj uspešni pri kriteriju zgradba, ki mu sledi vsebina. Takšni rezultati
se pojavljajo že nekaj let in bi zato bilo potrebno narediti sekundarne raziskave, da bi ugotovili, kakšno raven
vezljivosti besedila na ravni povedi, odstavka in celotnega besedila dosegajo učenci in ali je le-ta v skladu z A1/B1
ravnmi glede na dokument Skupni evropski referenčni jezikovni okvir. Pričakovano imajo učenci več težav pri pravilni
rabi in zapisu posameznih besed (besedišče) ter rabi jezikovnih struktur (slovnica). Pri učenju in poučevanju tujih
jezikov si velja zapomniti, da k izboljšanju pisne spretnosti prispeva več dejavnikov:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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izpostavljenost učencev različnim vrstam pisnih besedil in nato pisanje s pomočjo odlično napisanih
modelov/prikazov pisnih besedil (od razglednic, elektronskih sporočil do povzetkov in opisov),
besedilna analiza modelov pisnih besedil,
predstavljanje pisnih besedil v razredu (v parih, skupinah, frontalno),
kognitivni pisni model, ki vključuje ekspliciten prikaz strategij, ki jih uporabljajo izkušeni pisci, ko načrtujejo, se
odločajo in urejajo svoja besedila,
učiteljevo eksplicitno poudarjanje miselnih in procesno-podpornih iztočnic/vprašanj,
učenčevo samoocenjevanje lastnih pisnih izdelkov s pomočjo portfolijev, seznamov za preverjanje pisnih
izdelkov (angl. »self-review check lists«),
ocenjevanje pisnih izdelkov v parih in skupinah,
učenčeva ubeseditev posameznih stopenj pisnega procesa,
razvijanje samoregulacijskih strategij pri učenju pisanja,
učiteljeva sprotna povratna informacija, ki spodbuja učence k izboljšanju pisnih izdelkov.

|
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE

1. naloga
Poslušaj besedilo o smučarskem centru v nakupovalnem središču. Posameznim
delom besedila (1–6) poišči najustreznejši povzetek (A–J). Črko izbranega povzetka
vpiši v razpredelnico. Trije povzetki so odveč. Oglej si primer 0, ki je že rešen.

SKIING IN THE DESERT

0.

1.

A

Activities for beginners and experts

B

Time changes customs

C

Camels in the snow

D

A fantastic decision

E

Borrow everything you need

F

Skiing in traditional clothing

G

Skiing in a shopping centre

H

Only for experienced skiers

I

Reservations are needed

J

Useful liquid

2.

3.

4.

5.

6.

G
(6 točk)

(Vir slik: https://en.wikipedia.org/wiki/Ski_Dubai. Pridobljeno: 6. 10. 2017.)
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2. naloga
Poslušaj radijski prispevek o lisjaku, ki se je potepal po Londonu, in obkroži črko pred
najustreznejšim odgovorom. Oglej si primer 0, ki je že rešen.

A FOX IN LONDON
0.

1.

2.

3.

The fox wandered through the streets
of London because he was
A

lost.

B

mating.

C

hungry.

The fox
A

followed another fox.

B

wandered into a building.

C

fell into a rubbish bin.

The next day the workers noticed
A

footprints on the stairs.

B

leftover sandwiches.

C

some animal waste.

At night, the fox
A

slept safely curled up.

B

searched for shelter.

C

had small snacks.

(Vir slike: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/FoxInHighPark.JPG/800px-FoxInHighPark.JPG.
Pridobljeno: 12. 4. 2016.)
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4.

5.

6.

The fox reached the top platform in
A

fewer than 14 days.

B

more than 14 days.

C

exactly 14 days.

The pest control department put in a cage some
A

water.

B

meat.

C

fruit.

The main idea of this story is:
A

Wild animals should be kept in zoos.

B

Wild animals in big cities need help.

C

Wild animals endanger people in cities.
(6 točk)
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B) BRALNO RAZUMEVANJE

1. naloga
Preberi besedilo o pomembnosti spanja in odgovori na vprašanja z NAJVEČ PETIMI
besedami. Oglej si primer 0, ki je že rešen.

HEY YOU! WAKE UP!
In 1984, a teenager in San Diego named Randy Gardner hatched an idea for a science fair
project. He would see how long he could stay awake. By the end of the experiment, he had been
up for 264 hours! That’s 11 days! Gardner had set a record for the longest period without sleep.
But along the way, he was not quite himself. He became moody and forgetful. At one point, he
mistook a street sign for a person and greeted it. On day four, he thought he was a running back
for the San Diego Chargers, an American football club.
You probably don’t have plans to stay up 11 days straight, but if you’re like most kids, you’ll pull
an occasional late-nighter to finish your history essay. Even on regular nights, you probably stay
up too late. Teenagers need 9 hours of sleep a night. Yet a recent survey found that on
weeknights, as few as 14 percent of teens get enough ZZZs. They aren’t the only ones, one-third
of adults are sleep deprived.

WHAT KEEPS TEENAGERS AWAKE AT NIGHT?
Your screens prevent
sleepiness.

Your friends wake you
up.

Within an hour of going to
bed:
- 50% of them watch TV
- 55% of them use a
computer
- 66% of them text or use
a cell phone.

18% of teens are
awoken by a call, text,
or e-mail a few nights a
week.

Your food energizes you.
Sugary and caffeinated
foods keep you up.
Better choices:
milk, cereal.

Your bed wants you to study.

Using your bed for homework (or anything
other than sleeping) means tucking in won’t
trigger sleep.

BAD THINGS CAN HAPPEN WHEN PEOPLE ARE VERY TIRED
You know the effects of a bad night’s sleep. You feel forgetful and clumsy. It’s no wonder – 24
hours without sleep leaves you as if you were legally drunk. In fact, lack of sleep can cause brain
cells to die.
Colgan plane crash
(February 12, 2009)

Challenger explosion
(January 28, 1986)

A small plane crashed outside
Buffalo, New York. The first officer
and the captain were heard yawning
on the cockpit voice recorder before
the plane nose-dived. Pilots are
required to have a certain amount of
time between flights in order to sleep
but neither of them had had
adequate rest during that period.

About 73 seconds after lift-off, the NASA space
shuttle Challenger blew apart in the sky, while
thousands of spectators watched. After the
tragedy, it was found that one of the reasons for it
was that workers made a mistake because they
worked long shifts.

(Prirejeno po: Scholastic Scope, marec 2013.)
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0.

Why did Randy Gardner stay awake for 11 days?
Because of a project.

1.

What object did Randy communicate with?

__________________________________________
2.

Which device is least used by teenagers before they go to sleep?

__________________________________________
3.

What should teenagers have for a meal before going to bed?

__________________ and __________________
4.

What is a day’s lack of sleep compared to?

__________________________________________
5.

What do pilots have to do between flights?

__________________________________________
6.

When was Challenger launched into space?

__________________________________________
(6 točk)
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2. naloga
Preberi besedilo o Sumercih in ga dopolni s povedmi iz razpredelnice. Na vsako črto
(1–7) vpiši črko ustrezne povedi (A–J). Dve povedi sta odveč. Oglej si primer 0, ki je že
rešen.

SUMERIANS – ANCIENT PEOPLE
Sumerian farmers settled in the valley of the river Tigris, in the southern part of the area
called Mesopotamia around 5000 BC. They may have come from the east. (0)

A

Although the earliest writings in the region do not go back much further than 2500 BC,
modern historians have suggested that Sumerian people first permanently settled between
c. 5500 and 4000 BC. At first the Sumerians lived in huts made of reeds, grass-like plants.
Later their homes changed. (1) _____
Between 3400 and 3300 BC, Sumerians invented the first kind of writing. It used signs for
words. The Sumerians used styluses, which were special tools. (2) _____ Many historians
believe that history began when people started to note down dates and events.
Gradually, villages grew into the first cities. Around 2500 BC there were about thirty cities in
Sumer. (3) _____ They had their own laws, main god and a prince or a king as a leader. The
population grew and after some time, there was a lack of farming land and water to grow
crops. (4) _____
At the best of times, the Sumerians grew dates and grains such as wheat and barley and
they also produced oil. They invented many ways of improving their crops. For example,
farmers dug canals that carried water from the river to the fields. (5) _____
The Sumerians produced more food than they needed for themselves. They exchanged
some of their produce with neighbouring countries for wood, gold, copper, silver and precious
stones. Craftsmen used these materials to make jewellery and weapons. They also made
wonderful pots. (6) _____
The Sumerians also had a system for counting and dividing time. The system had the
numbers 1, 10, 60, 600, and 3,600. (7) _____ A minute lasts 60 seconds and an hour lasts
60 minutes which is 3,600 seconds.
In conclusion, Sumer was a great civilisation and its inhabitants were great inventors.
(Prirejeno po: Discovery Box, januar 2005.)
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A

Some claim they arrived from Persia or the valley of the Indus.

B

We still use it nowadays.

C

Each one was like a small country.

D

We still use similar ones for cooking today.

E

They were both made of stone.

F

Nowadays, we use their modern version, called ballpoint pens.

G

They used it to plough the fields.

H

Therefore, Sumerians often went to war.

I

They also invented the plough to work faster in the fields.

J

They started to build them from mud bricks.
(7 točk)

(Vir slike: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sumerian_26th_c_Adab.jpg. Pridobljeno: 12. 4. 2016.)
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C) RABA JEZIKA

1. naloga
Dopolni besedilo o Nemčiji z manjkajočimi besedami ali postavi besedo v oklepaju v
ustrezno obliko. V vsako praznino vpiši največ dve besedi. Oglej si primer 0, ki je že
rešen.

FAST FACTS ABOUT GERMANY
Germany is made up of 16 provinces called Länder.
It (0)

covers

(cover) an area of 357,000 sq. km. For the first time

ever, Germany’s political leader is a woman. Angela Merkel
(1) __________________________ (elect) Chancellor at the end of 2005
for the first time. Out of all EU member states, Angela Merkel is one of
the few female leaders.
The Germans are well ahead of other countries in
ecology. At the moment, political leaders
(2) __________________________ (begin) an amazing
project to replace nuclear energy with energy from
renewable sources. The programme will be completed by
2020.
Many of the world’s famous composers were German, e.g. Bach,
Beethoven and Brahms. Music is still very important in German
culture today. Each big city (3) __________________________ (hold)
a music festival at least once a year.

You may have seen the Sleeping Beauty castle in
Disneyland. The person (4) __________________________
designed this fairy-tale castle was inspired by a romantic
castle in Bavaria, a beautiful region in Germany.
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“Apfelstrudel” is the (5) __________________________ popular of
all German dishes although there are quite a few strudel
variations known. The secret (6) __________________________ a
successful strudel is the dough. It must be elastic and smooth to
stretch it very thin.
(Prirejeno po: Discovery Box, maj 2006.)

(6 točk)

(Viri slik: http://images.clipartpanda.com/germany-clip-art-germany-clip-art-1.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy#/media/File:Alternative_Energies.jpg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven#/media/File:Beethoven.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuschwanstein_Castle#/media/File:Schloss_Neuschwanstein_2013.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_strudel#/media/File:Strudel.jpg. Pridobljeno: 12. 4. 2016.)
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2. naloga
Dopolni besedilo o nastajanju animiranega filma z besedami iz okvirčka.
V razpredelnico vpiši črko izbrane besede (A–J). Tri besede so odveč. Oglej si
primer 0, ki je že rešen.

A CREATURES

B HAIRS

C LASTS

D MEANWHILE

E PERSONALITY

F SHOWS

G STAGES

H TOTAL

I TUSKS

J UNFORTUNATELY

SECRETS OF 3D ANIMATION
Carlos Saldanah is the director of the New York studios where the film Ice Age: Dawn of the
Dinosaurs was made. He describes the __0__ in the film’s
production.
July 2006 – September 2006
“It took us four months to write the story told in the film. Three of
us worked non-stop. The story changed as the film developed.
Drawings of the characters gave them their look and human-like
__1__. For Ice Age 3, artists contacted scientists to find out how
dinosaurs moved and what they ate. Then the artists corrected
their drawings or started all over again.”
January 2007 – March 2007
“Clay models were made of the characters. It took between 2 weeks and 1 month of work to
make each model. Each moment of the film had to be drawn. As the months went by, we cut
scenes that didn’t work well. In __2__, 12 people made 35,000 drawings!”
April 2007
“Actors began to record their lines. In 3 years, the actors recorded their parts 7 to 10 times. In
the end, the images and the voices were perfectly synchronised (matched). __3__, the
composer was given 4 months to write the music. He then had 5 days to record it.”
May 2007 – May 2009
“The clay models were scanned into a computer and turned into digital 3-D images. Fur was
added. Manny the mammoth’s fur, for example, is made of 2 million separate __4__. 60
animators worked on the film. It took one person a week just to produce five seconds of
animation.”
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January 2009 – July 2009
“A film __5__ 24 images per second. As this film __6__ 86 minutes, we used 123,840
computer generated images. Scrat, Sid, Diego and Manny will seem to actually be in the
cinema with you if you are watching Ice Age in cinemas with a special projector and screen
and wearing special glasses.”
(Prirejeno po: Discovery Box, št. 134.)

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

G
(6 točk)

(Vir slike: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ice_Age_Dawn_of_the_Dinosaurs_theatrical_poster.jpg.
Pridobljeno: 18. 3. 2016.)
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D) PISNO SPOROČANJE
Za spletni časopis Our Wor(l)d napiši razmišljanje o komunikaciji skozi čas. V članku
napiši:
–
–

–

kako se komunikacija spreminja skozi čas,
kako sodobna tehnologija vpliva na medsebojne odnose med prijatelji in družinskimi
člani,
kakšna bo komunikacija v prihodnosti.

Besedilo naj bo dolgo od 120 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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The Magic of Communication
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Vsebina:

4 točke

Besedišče:

4 točke

Slovnica:

3 točke

Zgradba besedila:

2 točki
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4.2.5 Predmetna komisija za nemščino
4.2.5.1 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja 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: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Preglednica 4.2.5.1.2: Osnovni statistični podatki
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: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Preglednica 4.2.5.2.2: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.5.2.3: Specifikacijska tabela, nemščina, 9. razred
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4.2.5.1 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz nemščine v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacija o preizkusu znanja.
Opis, obseg in vsebina preizkusa
Čas reševanja preizkusa je bil 60 minut oziroma več, glede na prilagoditve za učence s posebnimi potrebami.
Preizkus je vključeval slušno razumevanje (2 nalogi s 14 postavkami), bralno razumevanje (2 nalogi s 14
postavkami) ter poznavanje in rabo jezika (4 naloge z 19 postavkami). Skupno število točk vseh treh delov je bilo
52, število postavk pa 47.
Tipi nalog
Preizkus je vseboval naloge:
−
−
−
−

povezovanja, urejanja in razvrščanja,
izbirnega tipa z eno možno izbiro,
dopolnjevanja z naborom/brez nabora in
vodeni sestavek.

Preglednica 4.2.5.1.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Taksonomska
stopnja

I.
II.
III.

Deleži
v preizkusu

Ravni ciljev

znanje in poznavanje
razumevanje in uporaba
samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija,
vrednotenje

30 %
35 %
35 %

Naloge so bile sestavljene v skladu s taksonomskimi stopnjami.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.5.1.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

454
47
52
33,81
65,01
20,26
0,65
0,92

Indeks težavnosti 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 7 učencev, 2 sta dosegla 9 točk. Noben učenec
ni dosegel manj kot 9 točk.
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.5.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri nemščini, 6. razred

Dosežki NPZ po spolu nam kažejo, da so učenke za spoznanje uspešnejše od učencev.
Preizkuse je pisalo 454 učenk in učencev na 32 šolah v treh regijah. Številčno najbolj zastopana je bila pomurska
regija s 416 učenci, sledi podravska s 25 učenci in koroška regija s 13 učenci. Ker so razlike med številom učencev
in številom vključenih šol med regijami zelo velike, podatki ne omogočajo posploševanj.
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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 vseh devet postavk naloge izbirnega tipa. Razumeli so preproste izjave na temo
dejavnosti v prostem času.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 1. in 4. postavko naloge izbirnega tipa, kjer so iz slišanega razbrali določene podatke, in
sicer so pokazali razumevanje besedišča dnevi v tednu (1. postavka) in razumevanje cene vstopnice (4. postavka).
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., 4. in 5. postavko naloge izbirnega tipa. Na taksonomski stopnji gre za srednje zahtevno
nalogo. Našli in razumeli so določene podatke v besedilu ter s tem pokazali razumevanje besedišča kuhinjskih
pripomočkov in pohištva. Na prebrano besedilo so se odzvali z izbiro pravilne rešitve.
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C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 1. postavko naloge povezovanja, s katero se je preverjalo poznavanje temeljnega besedišča
na temo živali. Sestaviti so morali ustrezno poved. Predvidevamo, da je učencem pri tem pomagal prevod za
besedo Fell, tako so poved enostavno dopolnili z barvo.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 6. postavko naloge izbirnega tipa. S taksonomsko srednje zahtevno nalogo se je
preverjala ustrezna raba besedišča iz besedila o počitniškem programu. Vstavili so besedo Halloween, ki so jo
ustrezno povezali z 31. Oktober. S tem so pokazali tudi nekaj medkulturnega znanja.

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 2. postavko naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro, kjer so iz slišanega razbrali določen
podatek o cirkusu, ki gostuje v mestu, in sicer weiße (Tanzpferde).
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo na določeno temo vezano besedilo, ki komajda presega njihov besedni zaklad.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 3. postavko naloge dopolnjevanja povedi brez nabora. S selektivnim branjem so morali
poiskati podatek v besedilu. Na prebrano besedilo so se odzvali z vstavljanjem pravilne rešitve.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 2. in 3. postavko naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro. Pri 2. postavki so iz besedila
razbrali, da je potrebno vstaviti besedo Erdbeeren, saj je ostalo sadje še v hladilniku, pri 3. postavki pa waschen.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče v besedilu.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 1., 2. in 5. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. S taksonomsko srednje zahtevno
nalogo se je preverjala ustrezna raba besed na temo šola. Bili so natančni pri prepisovanju besed.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 2. in 6. postavko naloge povezovanja. Iz nabora besed v dveh stolpcih so morali ustrezno
sestaviti povedi. Pokazali so dobro razumevanje in rabo temeljnega besedišča na temo živali.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 3. postavko naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro. S taksonomsko srednje zahtevno
nalogo se je preverjala ustrezna raba besedišča. Učenci so pravilno vstavljali besedno zvezo ins Aquarium.
4. naloga
Učenci tvorijo krajše vodeno pisno besedilo na podlagi iztočnic. Uspešni so bili pri kriteriju vsebina. Naloga
preverja zmožnost tvorjenja krajšega besedila s pomočjo dane slikovne iztočnice.
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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:
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 5. postavko naloge izbirnega tipa, kjer so iz slišanega razbrali določen podatek s področja
prostega časa. Poved so dopolnili z besedo Morgen.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo na določeno temo vezano besedilo, ki komajda presega njihov besedni zaklad.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 2., 4., 7. in 9. postavko naloge dopolnjevanja povedi brez nabora. S selektivnim branjem so
morali poiskati podatek v besedilu. Na prebrano besedilo so se odzvali z vstavljanjem pravilne rešitve.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 3. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Iz nabora besed v okvirčku so morali
ustrezno razvrstiti in pravilno prepisati besede. Pokazali so dobro razumevanje besedila in uporabo temeljnega
besedišča na temo šola in na ustrezno mesto vpisali besedo besuche.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 3. postavko naloge povezovanja. Na prebrano besedilo so se odzvali z vstavljanjem
pravilne rešitve. Razumeli so, da pasja uta stoji na vrtu.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 4. postavko naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro. S taksonomsko srednje zahtevno
nalogo se je preverjala ustrezna raba besedišča na temo počitniški program. Učenci so pravilno vstavljali besedo
Malschule.

MODRO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri nemščini določajo zgornjo desetino dosežkov, so poleg nalog iz zelenega,
rumenega in rdečega območja uspešno rešili še te naloge:
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., 5., 6. in 8. postavko naloge dopolnjevanja povedi brez nabora. S selektivnim branjem so
morali poiskati podatke v besedilu. Gre za nalogo višje taksonomske stopnje.
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 dopolnjevanja z naborom, s katero se je preverjalo poznavanje
temeljnega besedišča na temo šola. Najuspešnejši učenci so razumeli besedo Klassenlehrer in jo vstavili na
ustrezno mesto.
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2. naloga
Učenci so uspešno rešili 4. in 5. postavko naloge povezovanja. Iz nabora besed v dveh stolpcih so morali ustrezno
sestaviti povedi. Pokazali so dobro razumevanje in rabo temeljnega besedišča na temo živali.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 1., 2. in 5. postavko naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro. S taksonomsko srednje
zahtevno nalogo se je preverjala ustrezna raba besedišča na temo počitniški program. Samo najboljši učenci so pri
1. postavki pravilno vstavljali besedo Kochkurs, pri 2. postavki rešitev in den Ferien in pri 5. postavki Ferienzeit.
4. naloga
Učenci tvorijo krajše vodeno pisno besedilo na podlagi iztočnic. Uspešni so bili pri kriteriju jezikovna pravilnost.
Gre za nalogo, ki preverja zmožnost tvorjenja krajšega besedila s pomočjo dane slikovne iztočnice.

NAD MODRIM OBMOČJEM

A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Poslušajo govorjena besedila in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi dejavnostmi.
2. naloga
Le redki učenci so uspešno rešili 3. postavko naloge izbirnega tipa. Ob selektivnem poslušanju so morali slišati
pravo informacijo - uro halb neun in razumeti, da gre za večerni čas.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Razporeditev dosežkov kaže, da so učenci zelo uspešni pri slušnem razumevanju in dobro poznajo temeljno
besedišče. Težave imajo pri samostojnem zapisu besed in pri tvorjenju krajšega besedila, predvsem pri jezikovni
pravilnosti.
Večina postavk v preizkusu (šestnajst) spada v zeleno območje, enajst postavk v rumeno, v rdečem območju je
osem postavk (1 postavka naloge slušnega razumevanja, 4 postavke nalog bralnega razumevanja in 3 postavke
nalog poznavanja ter rabe jezika), v modrem območju pa je enajst postavk, ki se pojavljajo pri bralnem
razumevanju in poznavanju ter rabi jezika, ena postavka pa je zunaj vseh območij, in to pri slušnem razumevanju.
Najpomembnejši cilj pouka nemščine na ravni zgodnjega učenja je razvijanje sporočilne sposobnosti, kar
upoštevamo tudi pri sestavi preizkusa znanja. Glede na cilj preverjanja ima precej nalog postavke, ki padejo vsaj v
dve oz. več območij. Druga in tretja naloga poznavanja in rabe jezika spadata celo v vsa štiri območja. Prva naloga
slušnega razumevanja je edina, ki je v celoti v zelenem območju.
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 4.2.5.1.3: Specifikacijska tabela, nemščina, 6. razred
Del Naloga Jezikovna
zmožnost

Naslov

Tip naloge

A

1

slušno
razumevanje

Was machst du, izbirni tip z enim
wenn du
pravilnim
Langeweile hast? odgovorom

A

2

slušno
razumevanje

Zirkus, Zirkus

B

1

bralno
razumevanje

Ich wohne auf
einem Schloss

izbirni tip z enim
pravilnim
odgovorom

dopolnjevanje
brez nabora

Vrsta
besedila

Tema

Standard – učenec:

intervju

prosti čas

− razume preproste izjave v znanem
kontekstu
− razbere temo slišanega besedila, vezanega
na obravnavano temo
− je sposoben slediti besedilu, ki se nanaša na
preproste situacije ali osebne izkušnje

obvestilo

čas: ura, dnevi − razume preproste izjave v znanem
kontekstu
prosti čas
− je sposoben slediti pogovoru, ki se nanaša
na preproste situacije ali osebne izkušnje

prispevek dom in
družina,
člani družine,
hiša

− 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

Postavka

Število
točk

Območje

IT

ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

1

0,89
0,91
0,83
0,79
0,98
0,98
0,86
0,85
0,85
0,87
0,75
0,37

0,46
0,29
0,29
0,38
0,15
0,15
0,38
0,43
0,38
0,29
0,42
0,04

4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

0,85
0,55
0,43
0,46
0,66
0,49
0,30
0,45
0,57
0,37
0,56

0,45
0,29
0,52
0,65
0,60
0,62
0,62
0,49
0,55
0,54
0,61
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Del Naloga Jezikovna
zmožnost

Naslov

Tip naloge

Vrsta
besedila

Tema

Standard – učenec:

Postavka

Število
točk

Območje

IT

ID

Susi und Beate
haben Lust auf
einen Obstsalat

izbirni tip z enim
pravilnim
odgovorom

sestavek

hrana

− 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
− na prebrano besedilo se odziva z izbiro
pravilne rešitve

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

zeleno
rumeno
rumeno
zeleno
zeleno

0,88
0,67
0,74
0,94
0,87

0,26
0,38
0,45
0,20
0,31

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Vsebina
Jezik

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

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

0,64
0,70
0,46
0,49
0,67
0,72
0,61
0,52
0,35
0,44
0,65
0,25
0,50
0,71
0,63
0,45
0,82
0,73
0,51

0,60
0,54
0,61
0,52
0,50
0,54
0,51
0,50
0,51
0,38
0,60
0,24
0,26
0,52
0,47
0,23
0,39
0,66
0,67

B

2

bralno
razumevanje

C

1

poznavanje in /
raba jezika

dopolnjevanje z
naborom

pismo

šola

− razume pomen besed in besednih zvez v
preprostem besedilu s pogosto rabljenim in
predvidljivim besediščem
− prepozna in razume temeljno besedišče ter
dopolni besedilo

C

2

poznavanje in Mein Hund
raba jezika

povezovanje,
urejanje in
razvrščanje

sestavek

živali

− razume pomen besed in besednih zvez v
preprostem besedilu s pogosto rabljenim in
predvidljivim besediščem
− na prebrano besedilo se odziva z izbiro
pravilne rešitve

C

3

poznavanje in In den
Herbstferien
raba jezika

izbirni tip z enim
pravilnim
odgovorom

članek

prosti čas:
počitnice

− prepozna in razume temeljno besedišče ter
se odzove z izbiro prave rešitve

C

4

poznavanje in Pippi Langstrumpf krajši pisni
zu Besuch bei dir sestavek
raba jezika
zu Hause

poročilo

dom, prosti
čas

− tvori kratko besedilo s pomočjo besednih
iztočnic in slikovne iztočnice
− uporabi usvojeno besedišče v pisnem
sestavku
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Izhodišče prvega dela (SLUŠNO RAZUMEVANJE) sta bili dve besedili, ki sta govorili o prostem času. Pri prvi
nalogi A 1 (IT = 0,88) so bili učenci s pomočjo slišanih informacij pri nalogah razvrščanja zelo uspešni. IT se giblje
med 0,79 in 0,98.
2. naloga A 2 (IT = 0,68) je bila naloga izbirnega tipa z eno možno izbiro. IT se giblje med 0,37 in 0,87. Pri
podrobnem poslušanju in parafraziranih izjavah so se pojavljale manjše težave. Pri postavki A 2.3 učenci niso bili
dovolj pozorni na del dneva, ki je bil omenjen v slišanem besedilu.
Drugi del (BRALNO RAZUMEVANJE) je bil sestavljen iz dveh nalog. Pri 1. nalogi B 1 (IT = 0,48) je bilo pomembno
razumevanje besedila, vezanega na temo dom in družina. Gre za nalogo dopolnjevanja brez nabora. IT se pri teh
postavkah giblje med 0,30 in 0,66. Učenci so imeli težave pri podrobnih podatkih, ki so jih morali izluščiti iz
besedila.
2. naloga B 2 (IT = 0,82) je bila naloga izbirnega tipa z eno možno izbiro. V kompleksnejšem besedilu, vezanem na
temo hrana, so morali poiskati zahtevane podatke. IT se giblje med 0,67 in 0,94, kar dokazuje, da so bili učenci pri
tej nalogi zelo uspešni.
Tretji del (POZNAVANJE IN RABA JEZIKA) je zajemal štiri naloge. Prva naloga C 1 (IT = 0,59) je bila naloga
dopolnjevanja z naborom. IT se giblje med 0,46 in 0,70. Rezultati kažejo, da učenci dobro prepoznajo besedišče,
vezano na šolsko okolje.
Druga naloga C 2 (IT = 0,55) je bila naloga povezovanja. Iz nabora besed v dveh stolpcih so morali ustrezno
sestaviti povedi. IT se giblje med 0,35 in 0,72. Najslabše je bila rešena postavka C 2.4. Predvidevamo, da je učence
zmedla beseda überhaupt.
Pri 3. nalogi C 3, nalogi izbirnega tipa z eno možno izbiro (IT = 0,56), so imeli učenci težave pri postavki C 3.1, kjer
niso razumeli besede Kochkurs, ki presega njihovo osnovno besedišče. IT se giblje med 0,25 in 0,82.
4. naloga je bila tvorbna naloga (IT = 0,64). Učenci so uspešni pri kriteriju vsebina (IT = 0,66), težave imajo pri
postavki jezikovna pravilnost (IT = 0,67).
SKLEPNE UGOTOVITVE
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 65,01 %. Navodila za reševanje nalog so bila jasno oblikovana. Visok je
tudi indeks zanesljivosti, saj znaša 0,92. To dokazuje, da je pouk nemščine na tej stopnji dobro zastavljen, učenci
pa imajo solidno znanje. Najmanj težav imajo pri slušnem razumevanju, težave pa se kažejo pri selektivnem branju
besedila, kjer morajo poiskati zahtevano informacijo. Še vedno opažamo, da so manj natančni pri prepisovanju
besed iz nabora. Učiteljice, učitelji naj pri delu z učenci v drugem izobraževalnem obdobju namenijo več časa
branju avtentičnih oziroma poenostavljenih besedil. Prav tako naj učenci rešujejo zahtevnejše naloge v
poznavanju in rabi jezika na različne teme. Članice komisije in sestavljavke nalog ugotavljamo, da pri NPZ iz
nemščine v 6. razredu ni bilo posebnosti. Upoštevale smo priporočila s seminarjev, priporočila Rica ter dragocene
nasvete učiteljev iz prakse.
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Hör zu und kreuze an wie im Beispiel.
(Prisluhni besedilu in označi kot v primeru.)

Was machst du, wenn du Langeweile hast?
0.

1.
Julia
Anna
X Lukas

2.

Julia
Anna
Lukas

4.

Julia
Anna
Lukas

6.

Julia
Anna
Lukas

8.

Julia
Anna
Lukas

3.

5.

7.

Julia
Anna
Lukas

Julia
Anna
Lukas

Julia
Anna
Lukas

9.
Julia
Anna
Lukas

Julia
Anna
Lukas

(9 točk)
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2. naloga
Hör zu und umkreise den Buchstaben vor der richtigen Antwort wie im Beispiel.
(Prisluhni besedilu in obkroži črko pred pravilnim odgovorom kot v primeru.)

Zirkus, Zirkus
0. Der Zirkus heißt …
A

Parelli.

B

Renzi.

C

Teddy.

1. Der Zirkus ist bis … in der Stadt.
A

Montag

B

Freitag

C

Sonntag

2. Der Zirkus hat … Pferde.
A

braune

B

schwarze

C

weiβe

3. Am Freitag beginnt die Show um …
A

8.30.

B

20.30.

C

21.30.
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4. Eine Kinderkarte kostet …
A

8 €.

B

12 €.

C

15 €.

5. Am Sonntag arbeitet die Kasse auch am …
A

Morgen.

B

Mittag.

C

Nachmittag.
(5 točk)
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Lies den Text.
(Preberi besedilo.)

Ich wohne auf einem Schloss
Marcel, 10 Jahre, lebt mit seiner Familie in einem ganz besonderen Zuhause: einem
richtigen Schloss 16.
„Unser Zuhause ist richtig alt: Vor 842 Jahren haben meine Vorfahren** es gebaut.
Das Schloss liegt in Nordrhein-Westfalen, umgeben von einem Wassergraben und
einem Park. Ich wohne hier mit Mama, Papa, Oma, Opa und meinen Geschwistern.
Meine Großeltern nenne ich Bonne Maman und Bon Papa. Papas Familie kommt
aus Belgien, deshalb sprechen wir Französisch miteinander. Mamas Familie stammt
aus Bayern. Deutsch ist unsere zweite Muttersprache.
Meine Schwester Marie ist acht und mein kleiner Bruder Tassilo ist erst vier Jahre alt.
Ich bin der Älteste. Bei Tassilo muss ich schon ab und zu aufpassen, dass er nicht zu
sehr herumtobt. In manchen Räumen stehen schöne alte Möbel. An den Wänden
hängen riesige Bilder meiner Vorfahren. Fußball sollte man da nicht spielen. Lieber
Schach. Das mache ich mit meinem Großvater.
Zum Schloss gehört ein großer Park, da haben wir Kinder einen Spielplatz. Wir
haben Handys, damit wir uns auf dem großen Gelände oder im Park schnell finden
können. Meine Eltern müssen uns Kinder sonst sehr lange suchen. Man kann hier
nämlich sehr gut Verstecken spielen.
Im Sommer veranstalten meine Eltern auf dem Schlossgelände Konzerte und im
Winter gibt es fast den ganzen Dezember lang einen Weihnachtsmarkt.“
(Prirejeno po: Dein Spiegel 01/2016.)

16
**

das Schloss = dvorec, grad
die Vorfahren = predniki
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Ergänze die Sätze mit fehlenden Wörtern aus dem Text.
(Dopolni povedi z manjkajočimi besedami iz besedila.)

0. Marcels Zuhause ist ein Schloss .

1. Marcels Zuhause ist ______________________________ Jahre alt.

2. Im Schloss leben auch Marcels ______________________________.

3. Zu Hause spricht Marcel Französisch und ______________________________.

4. Marcels Geschwister heißen ______________________________.

5. In den Zimmern gibt es ______________________________.

6. Marcel spielt mit seinem Großvater ______________________________.

7. Im Park ist ein ______________________________.

8. Im Park spielen die Kinder ______________________________.

9. Marcels Eltern organisieren ____________________ und einen Weihnachtsmarkt.
(9 točk)
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2. naloga
Lies den Text.
(Preberi besedilo.)

Susi und Beate haben Lust auf einen Obstsalat
Susi und Beate treffen sich bei Beate zu Hause und wollen sich einen Obstsalat
machen.
Sie brauchen Obst, ein Brett, ein Messer, einen Mixer, eine Schüssel und Sahne. Sie
finden Erdbeeren und Kirschen auf dem Tisch und im Kühlschrank noch Bananen
und Himbeeren. Zuerst waschen und schälen sie das Obst. Dann schneiden sie das
Obst in kleine Stückchen.
Sie geben das Obst in eine Schüssel. Danach mixen sie die Sahne mit einem
Handmixer.
Sie vermischen Obst und Sahne in einer Schüssel. Zuletzt stellen sie die Schüssel
mit dem Obstsalat in den Kühlschrank. Sie essen den Salat kalt. Guten Appetit!
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Umkreise den Buchstaben vor der richtigen Antwort wie im Beispiel.
(Obkroži črko pred pravilnim odgovorom kot v primeru.)
0. Susi und Beate möchten … machen.
A

einen Gemüsesalat

B

einen Mischsalat

C

einen Obstsalat

1. Sie benötigen …
A

eine Pfanne.

B

eine Schüssel.

C

einen Topf.

2. Auf dem Tisch liegen …
A

Bananen.

B

Erdbeeren.

C

Himbeeren.

3. Bevor sie anfangen, … sie das Obst.
A

essen

B

kaufen

C

waschen

4. Die Sahne wird mit einem … gemischt.
A

Löffel

B

Mixer

C

Schneebesen

5. Sie geben den Obstsalat …
A

in den Kühlschrank.

B

in den Schrank.

C

auf den Tisch.
(5 točk)
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C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
1. naloga
Ergänze den Text mit den Wörtern aus dem Kästchen wie im Beispiel. Drei
Wörter bleiben übrig.
(Dopolni besedilo z besedami iz okvirčka kot v primeru. Tri besede so odveč.)

besuche

Jungs
Lehrerin

Klasse
mache

Klassenlehrer
Schule

komme

Schüler

Liebe Sofia,
hier ist ein Foto von meiner (0)

Klasse .

Wir sind 18 (1) __________________________.
Das sind 10 Mädchen und 8 (2) __________________________.
Ich (3) __________________________ die Grundschule in Eichstätt.
Herr Ruland ist mein (4) __________________________.
In der (5) __________________________ spielen wir oft Fußball, auch unsere
Mädchen.
Viele Grüße,
Dein Paul
(5 točk)
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2. naloga
Was passt zusammen? Schreibe den Buchstaben in den richtigen Kasten wie
im Beispiel. Zwei Buchstaben bleiben übrig.
(Kaj sodi skupaj? Vpiši črko v ustrezni prostor kot v primeru. Dve črki sta odveč.)

Mein Hund
0.

Mein Hund heißt

A

weiße Pfoten und einen
braunen Schwanz.

1.

Sein Fell* ist

B

überhaupt nicht.

C

Kindern.

D

Max.

E

jeden Tag mit Max spazieren.

F

einen Schnabel und Flügel.

G

braun und weiß.

H

eine Katze.

I

im Garten.

2.

Mein Hund hat

3.

Seine Hütte steht

4.

Hundefutter mag er

5.

6.

Max spielt gerne mit

Ich gehe

* das Fell = kožuh, dlaka

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

D
(6 točk)
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3. naloga
Umkreise den Buchstaben vor der richtigen Antwort wie im Beispiel.
(Obkroži črko pred pravilnim odgovorom kot v primeru.)

In den Herbstferien
Hurra, der Herbst ist da! Ende Oktober kommt die nächste große Schulpause die Herbstferien. Hier gibt es einige Tipps für dein Freizeitprogramm:
0. In kleinen … lernst du Skateboard fahren, neben den Basics macht ihr auch viele
neue Tricks.
A

Gruppen

B

Kisten

C

Schulen

1. Du kannst deine Lieblingsspeise selbst im … zubereiten.
A

Koch

B

Kochbuch

C

Kochkurs

2. Live dabei sein bei einer Tierfütterung oder den Elefanten beim Baden zuschauen
geht … natürlich besonders gut.
A

auf der Party

B

in den Ferien

C

in der Schule

3. Du kannst auch … gehen. Dort siehst du den Fisch Nemo und seine Freunde.
A

auf den Bauernhof

B

auf den Sportplatz

C

ins Aquarium
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4. Kinder ab 6 Jahren dürfen ihre Kreativität beim 3- oder 5-tägigen Mal- und
Zeichenkurs in der … ausleben.
A

Malschule

B

Musikschule

C

Sportschule

5. Die Museen haben in der … viele Kurse, Ausstellungen und Workshops für Kinder
und Jugendliche.
A

Ferienzeit

B

Pause

C

Schulzeit

6. Schon Pläne für … am 31. Oktober?
A

Halloween

B

Ostern

C

Weihnachten

Für Hexen, Vampire, Kürbisse und Geister gibt es am vorletzten Ferientag viele
gruselige Partys mit lustigen Spielen, einer Geisterbahn und sogar einem Feuerwerk.
Ich wünsche dir tolle Herbstferien!
(6 točk)
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4. naloga
Pippi Langstrumpf kommt zu Besuch. Das wird bestimmt lustig! Was macht
ihr? Schreib mindestens sechs Sätze. Die Bilder helfen dir dabei.
(Pika Nogavička pride na obisk. To bo zagotovo zabavno! Kaj počnete? Napiši
najmanj šest povedi. Lahko si pomagaš s slikami.)

Pippi Langstrumpf zu Besuch bei dir zu Hause
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Vsebina:

4 točke

Jezikovna pravilnost:

3 točke
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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 Informacija o preizkusu znanja.
Opis, obseg in vsebina preizkusa
Čas reševanja preizkusa je bil 60 minut oziroma več, glede na prilagoditve za učence s posebnimi potrebami.
Preizkus je vseboval slušno razumevanje (3 naloge s 15 postavkami), bralno razumevanje (2 nalogi s 15
postavkami), poznavanje in rabo jezika (3 naloge z 20 postavkami) ter pisno sporočanje (1 naloga s 4 postavkami).
Skupno število točk vseh štirih delov je bilo 65, število postavk pa 54.
Tipi nalog
Preizkus je vseboval naloge:
−
−
−
−
−
−

izbirnega tipa z eno možno izbiro,
povezovanja, urejanja in razvrščanja,
dopolnjevanja z naborom,
dopolnjevanja brez nabora,
kratkih odgovorov in
vodeni sestavek.

Preglednica 4.2.5.2.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Taksonomska
stopnja

I.
II.
III.

Deleži
v preizkusu

Ravni ciljev

znanje in poznavanje
razumevanje in uporaba
samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija,
vrednotenje

30 %
35 %
35 %

Naloge so bile sestavljene v skladu s taksonomskimi stopnjami.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.5.2.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

142
54
65
44,16
67,94
18,71
0,67
0,92
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.5.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri nemščini, 9. razred

Preizkuse je pisalo 142 učenk in učencev na 10 šolah, v treh regijah (osrednjeslovenski, podravski in pomurski).
Razlike med številom učencev in številom vključenih šol so med regijami zelo velike (v eni od regij je npr. samo
1 šola, kjer je 1 učenec pisal NPZ iz nemščine v 9. razredu), zato podatki ne omogočajo posploševanj.
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Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja 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 govorjena besedila in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi
dejavnostmi.
1. naloga
Pri 1. nalogi govorjenega besedila so učenci slišali besedilo na temo poklici in opravljanje storitev. Uspešno so
rešili 3. in 4. postavko naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro. Na taksonomski ravni so to manj zahtevne
postavke.
2. naloga
Pri 2. nalogi govorjenega besedila so učenci slišali pogovore iz življenja mladostnikov na različne teme. Uspešno
so rešili vse štiri postavke naloge povezovanja. Iz besedil so morali razbrati temeljno sporočilo, šlo je torej za
globalno razumevanje.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 2. in 4. postavko naloge dopolnjevanja brez nabora. Postavki sta preverjali nižjo raven
znanja, slišati so morali odpiralni čas zabaviščnega parka in datum, od kdaj trajajo določene tematske zabave.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo besedilo na določeno temo, ki vsebuje tudi neznane besede in besedne zveze.
1. naloga
Pri 1. nalogi bralnega razumevanja, kjer so morali učenci s povedmi iz razpredelnice dopolniti besedilo, so
uspešno rešili 1. postavko in s tem pokazali razumevanje določene podrobnosti v besedilu.
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2. naloga
Pri 2. nalogi bralnega razumevanja so morali učenci prebrati življenjepis določene znane osebnosti in na kratko
odgovoriti na vprašanja. Uspešno so rešili 1., 4., 6., 7. in 8. postavko.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
1. naloga
Pri 1. nalogi poznavanja in rabe jezika so učenci uspešno rešili 1., 2. in 6. postavko naloge povezovanja, kjer so
morali poiskati ustrezen odgovor k določenemu vprašanju na temo praznovanje rojstnega dne.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili postavke 2, 3, 4 in 6. Usvojeno besedišče na temo promet so morali uporabiti v novih
kontekstih.
3. naloga
Pri 3. nalogi poznavanja in rabe jezika so uspešno rešili 2. in 5. postavko naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro.
Pravilno so morali uporabiti besedo Kleidung in glagolsko obliko ist. Gre torej za postavke nižje taksonomske ravni
(znanje, razumevanje in uporabo).
V zelenem območju je največ postavk slušnega in bralnega razumevanja, nekaj pa tudi iz poznavanja besedišča.
Učenci besedišče in jezikovne strukture najprej prepoznavajo s poslušanjem, nato z branjem in jih šele nato
začnejo tudi uporabljati. Pokazali so, da znajo poiskati prave podatke v besedilu ter uporabljati preproste jezikovne
strukture.
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 govorjena besedila in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi
dejavnostmi.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 1. postavko naloge izbirnega tipa. Razumeti so morali parafrazirano izjavo in na podlagi
slišanega izbrati ustrezno rešitev.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 1. postavko naloge dopolnjevanja brez nabora. Ob selektivnem poslušanju so morali
slišati pravo informacijo in jo samostojno zapisati. Postavka je zahtevala, da učenci zapišejo kraj dogajanja.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo besedilo na določeno temo, ki vsebuje tudi neznane besede in besedne zveze.
1. naloga
Uspešno so rešili 5. postavko. Gre za razumevanje besedila, vezanega na temo naravno okolje. Razumeti so morali
besedilo in vrzel dopolniti z ustrezno povedjo. Postavka spada na taksonomski ravni med zahtevnejše.
2. naloga
Pri 2. nalogi bralnega razumevanja so na temo življenjepis uspešno rešili 2., 3. in 5. postavko. Gre za nalogo kratkih
odgovorov.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
1. naloga
Učenci so pravilno rešili 4., 5. in 7. postavko naloge povezovanja na temo rojstni dan.
2. naloga
Učenci so pravilno rešili 1. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Vstaviti so morali pridevnik pünktlich.
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3. naloga
Pri 3. nalogi poznavanja in rabe jezika so uspešno rešili 1. in 4. postavko naloge izbirnega tipa. Pravilno so morali
uporabiti preproste slovnične strukture.
D) PISNO SPOROČANJE
Učenci tvorijo krajše vodeno pisno besedilo na podlagi iztočnic.
Pri tej nalogi so s pomočjo iztočnic napisali vodeno besedilo – sestavek na določeno temo. Učenci so bili pri
tvorbni nalogi uspešni pri postavki zgradba. Gre za nalogo, ki preverja zmožnost tvorjenja besedila s pomočjo
danih iztočnic.
V rumenem območju sta dve postavki slušnega razumevanja in štiri postavke bralnega razumevanja, kar priča o
tem, da učenci znajo poiskati informacije, sklepati in izluščiti bistvo. Pri poznavanju in rabi jezika pokažejo, da
prepoznajo določene strukture in besedišče ter jih znajo uporabiti. Pri tvorbni nalogi uporabljajo preproste
stavčne strukture.

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:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo govorjena besedila in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi
dejavnostmi.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 5. postavko naloge izbirnega tipa. Razumeli so parafrazirano izjavo.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 6. postavko naloge dopolnjevanja brez nabora. Ob selektivnem poslušanju so morali
slišati pravo informacijo in jo samostojno zapisati.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo besedilo na določeno temo, ki vsebuje tudi neznane besede in besedne zveze.
1. naloga
Uspešno so rešili 2., 3., 6. in 7. postavko. Gre za razumevanje besedila, vezanega na temo naravno okolje. Razumeti
so morali besedilo in vrzel dopolniti z ustrezno povedjo. Postavke spadajo na taksonomski ravni med zahtevnejše.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 3. postavko naloge povezovanja na temo rojstni dan.
3. naloga
Pri 3. nalogi poznavanja in rabe jezika so uspešno rešili 3., 6. in 7. postavko naloge izbirnega tipa. Pravilno so morali
uporabiti preproste slovnične strukture.
D) PISNO SPOROČANJE
Učenci tvorijo krajše vodeno pisno besedilo na podlagi iztočnic.
Pri pisnem sporočanju so uspešno rešili postavko vsebina in besedišče. Ob danih iztočnicah znajo pisati kratke
opise na določeno temo. Uporabljajo preproste stavčne strukture.
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MODRO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri nemščini določajo zgornjo desetino dosežkov, so poleg nalog iz zelenega,
rumenega in rdečega območja uspešno rešili še te naloge:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo govorjena besedila in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi
dejavnostmi.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 2. postavko naloge izbirnega tipa. Razumeti so morali kompleksnejšo izjavo o tem, kako
želi deklica v kratkem zaslužiti denar s pasjo hrano. Gre za zahtevnejšo nalogo višje taksonomske ravni.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 3. postavko naloge dopolnjevanja brez nabora. Ob selektivnem poslušanju so morali
slišati pravo informacijo in jo samostojno zapisati. Vstaviti so morali besedo Achterbahn.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo besedilo na določeno temo, ki vsebuje tudi neznane besede in besedne zveze.
1. naloga
Uspešno so rešili 4. postavko. Gre za razumevanje besedila, vezanega na temo naravno okolje. Besedilo so morali
dopolniti z ustrezno povedjo. Naloga je na taksonomski ravni bolj zahtevna.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
2. naloga
Učenci so pravilno rešili 5. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Vstaviti so morali glagol setze.
D) PISNO SPOROČANJE
Učenci tvorijo krajše vodeno pisno besedilo na podlagi iztočnic.
Pri pisnem sporočanju so uspešno rešili postavko jezikovna pravilnost. Ob danih iztočnicah znajo pisati kratke
opise na določeno temo. Uporabljajo preproste stavčne strukture.

NAD MODRIM OBMOČJEM

A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo govorjena besedila in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi
dejavnostmi.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 5. postavko naloge dopolnjevanja brez nabora. Ob selektivnem poslušanju so morali
slišati pravo informacijo in jo samostojno zapisati. Pozorni so bili na zahtevo v oklepaju, da se išče cena za odrasle,
ne pa za otroke do 12 let.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Opisi dosežkov po območjih kažejo, da so učenci zelo uspešni pri slušnem razumevanju. Nalogi slušnega
razumevanja sta porazdeljeni v vsa štiri območja, prevladuje pa zeleno območje.
Testne postavke pri bralnem razumevanju so razpršene v vsa območja. Pri prvi nalogi prevladuje rdeče območje.
Besedilu sledi tip naloge vstavljanja in dopolnjevanja besedila, ki je zahtevnejši, saj zahteva od učencev natančno
branje, prepoznavanje pomena neznanih besed iz sobesedila in povezovanje delov besedila. Pri drugi nalogi o
nemškem skladatelju pa prevladuje zeleno in rumeno območje.
Naloge poznavanja in rabe jezika spadajo na višjo taksonomsko raven, zato so tudi bolj selektivne. Poznavanje in
rabo jezika smo preverjali v sobesedilu. Testne postavke so razpršene v vsa štiri območja. Večina učencev
prepozna besedišče. Slabše so reševali tretjo nalogo (München), ki v glavnem preverja rabo slovničnih struktur.
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Zahtevnejša je bila tudi tvorbna naloga, ki preverja sporazumevalno sposobnost učencev, kjer imajo še vedno
največ težav z jezikovno pravilnostjo. Naloga spada v tri območja. Le povprečno in nadpovprečno uspešni učenci
so nalogo uspešno rešili. Dokaj uspešni so bili pri kriteriju zgradba, kar dokazuje, da so zmožni napisati povezano
besedilo s pomočjo iztočnic.
Glede na cilje preverjanja ima skoraj vsaka naloga postavke, ki padejo vsaj v tri območja, izjemi sta naloga A.2, ki je
v celoti v zelenem območju in naloga B.2, ki pade v dve območji.
Največ postavk v preizkusu (23) spada v zeleno območje, predvsem naloge slušnega ter deloma bralnega
razumevanja, pa tudi kar nekaj nalog poznavanja in rabe jezika. 13 postavk spada v rumeno, v rdečem območju je
12 postavk, v modrem območju je le 5 postavk. 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.

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

259

Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.5.2.3: Specifikacijska tabela, nemščina, 9. razred
Del Naloga Jezikovna
zmožnost

Naslov

Tip naloge

Vrsta
besedila

Tema

Standard – učenec:

A

1

slušno
razumevanje

Der kleine
Nebenjob

izbirni tip z enim prispevek
pravilnim
odgovorom

delo, poklici, storitve − razume temeljno sporočilo besedil s
področja poklicev, opravljanja
storitev
− iz besedila razbere določene
specifične podatke

A

2

slušno
razumevanje

Gespräche aus
dem Leben von
Teenagern

povezovanje,
urejanje in
razvrščanje

intervju

različne teme:
nakupovanje,
oblačila, promet,
žepnina

− razume temeljno sporočilo besedil z
različnih tem

A

3

slušno
razumevanje

Ab in den
Freizeitpark

dopolnjevanje
brez nabora

obvestilo,
oglas

prosti čas, izlet

− izlušči glavno misel in pomembne
podatke slišanega besedila na temo
prosti čas

B

1

bralno
razumevanje

Geschichten über dopolnjevanje z
die Banane
naborom

članek

naravno okolje,
− prepozna glavno misel in določene
narava, skrb za okolje
podrobnosti krajšega besedila z
osebnega in delno širšega
tematskega področja

B

2

bralno
razumevanje

Ludwig van
Beethoven

življenjepis

jaz: osebni podatki,
izkušnje
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− prebere daljše pripovedno besedilo
in prepozna nekatere okoliščine
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Postavka

Število
točk

Območje

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

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

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

IT

ID

0,69
0,46
0,57
0,75
0,63
0,72
0,96
0,85
0,92
0,83
0,99
0,14
0,99
0,35
0,58
0,90
0,61
0,55
0,40
0,68
0,51
0,49
0,93
0,76
0,80
0,89
0,84
0,78
0,84
0,91

0,48
0,31
0,21
0,44
0,21
0,46
0,19
0,31
0,46
0,28
0,18
0,45
0,15
0,30
0,49
0,40
0,49
0,54
0,43
0,51
0,61
0,54
0,40
0,47
0,44
0,33
0,45
0,31
0,27
0,45

Jezikovna
Del Naloga zmožnost

Naslov

Tip naloge

Vrsta
besedila

Tema

Standard – učenec:

Postavka

Število
točk

Območje

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Vsebina
Zgradba
Besed.
Jezik

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

C

1

poznavanje in So feiert Maria
povezovanje,
ihren Geburtstag urejanje in
raba jezika
razvrščanje

pogovor

prazniki

− uporabi usvojeno besedišče v novih
kontekstih

C

2

poznavanje in Sicher zur Schule, dopolnjevanje z
sicher nach
raba jezika
naborom
Hause

navodilo

promet

− uporabi usvojeno besedišče v novih
kontekstih

C

3

poznavanje in München
raba jezika

izbirni tip z enim prispevek
pravilnim
odgovorom

življenje v mestu

− pravilno uporabi preproste strukture

D

1

pisno
sporočanje

krajši pisni
sestavek

jaz: želje,
− napiše razumljivo besedilo tudi s
prosti čas: interesne
podrobnostmi iz vsakdanjega okolja,
dejavnosti,
z realnega področja, ki ga osebno
sredstva obveščanja:
zanima
splet
− 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 znane informacije posredovati
− zna na preprost način predstaviti
osebo na spletu

YouTube - Star

sestavek

IT

ID

0,75
0,90
0,59
0,62
0,73
0,88
0,72
0,73
0,80
0,94
0,73
0,39
0,82
0,83
0,87
0,58
0,60
0,90
0,66
0,73
0,58
0,67
0,51
0,45

0,44
0,50
0,55
0,41
0,40
0,52
0,58
0,51
0,40
0,31
0,39
0,23
0,37
0,43
0,35
0,48
0,28
0,31
0,33
0,30
0,73
0,73
0,78
0,75
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Izhodišče prvega dela (SLUŠNO RAZUMEVANJE) so bila tri neznana govorjena besedila. Z nalogami smo preverjali
učenčevo zmožnost poslušanja in slušnega razumevanja.
Prvo nalogo A 1 so učenci uspešno rešili. Indeks težavnosti naloge je 0,62 in se giblje med 0,46 in 0,75. Učenci so
vešči reševanja naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro, prav tako so jim teme – delo, poklici, žepnina – blizu.
Druga naloga A 2 je bila za učence dokaj preprosta, saj se IT giblje med 0,72 in 0,96, IT celotne naloge pa znaša
0,86. Učenci so z lahkoto sledili pogovorom najstnikov o različnih temah. Prepoznati so morali temo pogovora in
jo ustrezno razvrstiti.
Tretjo nalogo A3 so učenci prav tako uspešno rešili. IT celotne naloge znaša 0,65. Učenci so morali natančno
poslušati obvestilo in dopolniti besedilo z bistvenimi podatki iz obvestila, brez nabora besed. IT se giblje med 0,14
in 0,99. Najslabše je bila rešena postavka A 3.3. Učenci so morali prepoznati in zapisati Achterbahn fahren, atrakcijo,
ki jo ponuja zabaviščni park. Beseda je bila za večino učencev nova, vendar bi jo lahko s pozornim poslušanjem
povezali …bahn fahren. Predvidevamo, da besedo Bahn večina učencev razume. Le 20 učencev je postavko rešilo
pravilno, 24 učencev pa naloge ni reševalo.
Drugi del (BRALNO RAZUMEVANJE) je bil sestavljen iz 2 nalog, ki so preverjale učenčeve zmožnosti branja in
bralnega razumevanja.
Prva naloga bralnega razumevanja B 1 je bila dokaj uspešno rešena (IT = 0,59). Gre za poljudno besedilo, kjer je
opisan postopek pridelave banan in pot do potrošnika. Učenci so morali vstaviti stavek iz nabora, ki je vsebinsko
dopolnil prejšnji stavek. Indeks težavnosti se giblje med 0,40 in 0,90. Največ težav so imeli učenci pri postavki B
1.4. Predpostavljamo, da niso razumeli besede Bananenreiferei, ki se vsebinsko nanaša na poved, ki so jo morali
vstaviti, Erst, wenn sie gelb und grün geworden sind, werden sie verkauft. Ugotavljamo, da je ta tip naloge zahtevnejši
za učence.
Drugo nalogo bralnega razumevanja B 2 so učenci rešili bolje, saj IT znaša 0,84 in se giblje med 0,76 in 0,93. Gre za
nalogo kratkih odgovorov, ki so je učenci vešči. Prav tako jim je tema življenjepis blizu. Iz prebranega besedila so
morali izluščiti bistvene podatke o skladateljevem življenju.
Tretji del (POZNAVANJE IN RABA JEZIKA) je zajemal tri naloge, na podlagi katerih so učenci pokazali, kako dobro
poznajo in uporabljajo določene jezikovne strukture ter besedišče v sobesedilu.
Prvo nalogo C 1 so učenci dobro rešili. IT celotne naloga znaša 0,74 in se giblje med 0,59 in 0,90. Gre za nalogo
povezovanja vprašalnih povedi s kratkimi odgovori. Učenci so razumeli vprašalnice in besedišče vezano na
praznovanje rojstnega dne.
Druga naloga C, naloga dopolnjevanja z naborom, je preverjala poznavanje in uporabo besedišča, vezanega na
varnost v prometu. IT celotne naloga znaša 0,73 in se giblje med 0,39 in 0,94. Največ napak se je pojavilo pri
postavki C 2.5 (IT = 0,39), kjer so učenci morali prepoznati velelnik setz in ga vstaviti na ustrezno mesto v besedilu.
Ugotovili smo, da učenci zamenjujejo oziroma ne razlikujejo pomena besed sich setzen und sitzen.
Tretjo nalogo C 3 so učenci prav tako dobro rešili (IT = 0,74). IT se giblje med 0,58 in 0,90. Gre za nalogo izbirnega
tipa z eno možno izbiro. Manj uspešni so bili učenci pri postavki C 3.3 (IT = 0,58), kjer so morali prepoznati ustrezni
osebni zaimek, ki so ga lahko razbrali iz sobesedila.
V četrtem delu D (PISNO SPOROČANJE) so učenci tvorili krajše pisno besedilo na podlagi iztočnic. IT celotne
naloge znaša 0,54. Vseboval je naslednje postavke: 1. vsebino (IT = 0,58), 2. zgradbo (IT = 0,67), 3. besedišče (IT =
0,51) in 4. jezikovno pravilnost (IT = 0,45).
Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da imajo učenci težave pri pisanju vodenega sestavka, ki se nanaša na
običajno situacijo (predstavitev osebe na kanalu YouTube). Največ pomanjkljivosti se je pokazalo pri postavki
jezikovna pravilnost, kjer je IT najnižji pri omenjeni nalogi.
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SKLEPNE UGOTOVITVE
Rezultati kažejo, da so bile naloge pripravljene v skladu z zastavljenimi cilji PK ter s cilji in standardi v učnem
načrtu. Maksimalno število točk 65 je dosegel 1 učenec, minimalno število točk je bilo 12, dosegla sta jih 2 učenca.
Visok je tudi indeks zanesljivosti, saj znaša 0,92.
Navodila za reševanje nalog so bila jasno oblikovana.
Za izboljšanje dela pri pouku predlagamo več samostojnega tvorjenja besedil ter različne tipe nalog pri
posameznih jezikovnih spretnostih.
Učence in učenke je potrebno motivirati, da se bodo pri NPZ potrudili in pokazali svoje dejansko znanje.
Nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu umeščamo v skupni evropski jezikovni okvir na raven A2. Kot pomoč
pri poučevanju in zastavljanju ciljev predlagamo publikacijo Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje,
ocenjevanje (Način dostopa: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/SEJO_komplet_za_splet.pdf).
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE

1. naloga
Für wen trifft das zu? Hör zu und kreuze an wie im Beispiel.
(Za koga to velja? Prisluhni besedilu in označi kot v primeru.)

Der kleine Nebenjob
John

X

0.

Lena

Jana

Pauline
verdient Geld mit Gartenarbeit.

1.

bekommt von Verwandten Geld für schulische
Leistungen.

2.

möchte demnächst Geld mit Hundefutter
verdienen.

3.

erledigt kleine Hausarbeiten.

4.

würde gern auf Tiere aufpassen.

5.

jobbt ab und zu als Babysitter.
(5 točk)
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2. naloga
Du hörst fünf Gespräche. Worüber sprechen die Jugendlichen?
Schreibe den entsprechenden Buchstaben in die Tabelle wie im Beispiel. Zwei
Buchstaben bleiben übrig.
(Slišal/-a boš pet pogovorov. O čem se pogovarjajo najstniki? Ustrezno črko vpiši v okvirček
kot v primeru. Dve črki sta odveč.)

Gespräche aus dem Leben von Teenagern
A

Mehr Taschengeld

B

Zu spät für den Unterricht

C

Den Bus verpasst

D

Ausleihen von Kleidern

E

Shoppen mit Freunden

F

Kein Sport am Nachmittag

G

Private Modeschau

0.

1.

2.

3.

4.

E
(4 točke)
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3. naloga
Du hörst Werbung für einen Freizeitpark. Hör zu und ergänze wie im Beispiel.
(Slišal/-a boš oglas za zabaviščni park. Prisluhni in dopolni kot v primeru.)

Ab in den Freizeitpark
0.

Name des Freizeitparks: Zauberland Themenpark

1.

Ort: ____________________________

2.

Öffnungszeiten: von ________ bis 20 Uhr

3.

Attraktionen:
– Tiershows
– _______________________ fahren

4.

Halloweenpartys: vom __________ bis 31. Oktober

5.

Eintrittspreis pro Person (ab 12 Jahre): ____________ Euro

6.

Familienticket: 29,50 €, dafür auch ein ______________________ pro Person
(6 točk)
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B) BRALNO RAZUMEVANJE

1. naloga
Lies den Text und ergänze ihn mit den Sätzen aus der Tabelle. Schreibe den
entsprechenden Buchstaben auf die Linie wie im Beispiel.
(Preberi besedilo in ga dopolni s povedmi iz razpredelnice. Ustrezno črko napiši na črto kot v
primeru.)

Geschichten über die Banane
Die Banane wächst in tropischen Ländern. (0) D Ihr Name kommt aus dem Arabischen
und heißt Finger. (1) ______
Ernte und Transport
Bananen hängen auf Stauden mit riesigen Blättern. Nur ein einziges Mal tragen diese
Pflanzen Früchte. (2) ______ Der ganze Fruchtstand, das Büschel, wird abgeschlagen.
Zuerst werden die Bananen gewaschen. (3) ______ Die Reise dauert zwei Wochen. Hier
kommen sie sofort in eine Bananenreiferei. (4) _______
Plantagen im Regenwald
Der Welthandel mit Bananen begann vor zirka hundert Jahren. Große Teile des
Regenwaldes wurden für die Plantagen abgeholzt und abgebrannt. Viele Arbeiter wurden
dabei verletzt. (5) _______ Bis heute hat sich da nicht viel geändert. Die Bananen werden oft
giftigen Chemikalien ausgesetzt. (6) _______ Zum Glück werden Bananen auch biologisch
und unter fairen Arbeitsbedingungen angebaut. (7) _______ Du kannst sie in Supermärkten
und Obstgeschäften kaufen.
Bei Produkten mit Fairtrade-Siegel wird
besonders auf faire Arbeits- und
Lebensbedingungen geachtet.
(Prirejeno po: Kleines Volk, oktober 2012.)

A

Dann werden sie in Kartons verpackt und in den Kühlräumen der Schiffe nach
Europa gebracht.

B

Diese kosten aber mehr.

C

Sie bekamen aber nur wenig Geld für ihre schwere Arbeit.

D

Dort ist es das ganze Jahr heiß und feucht.

E

Das ist doch ein ziemlich passender Name!

F

Diese giftigen Spritzmittel gefährden die Gesundheit der Menschen.

G

Bei der Ernte sind sie noch grün, hart und gar nicht süß.

H

Erst, wenn sie gelb und süß geworden sind, werden sie verkauft.
(7 točk)
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2. naloga
Lies den Text und löse die Aufgabe. (Preberi besedilo in reši nalogo.)

Ludwig van Beethoven
Wie Ludwig van Beethoven als einer der größten Komponisten trotz Schwerhörigkeit lebte
und musizierte, lest ihr hier.
Lebensdaten: 17. Dezember 1770 bis 26. März 1827
Zitat: „Alle meine Noten bringen mich nicht aus den Nöten, und ich schreibe Noten
überhaupt nur aus Nöten.”
Im Alter von sieben Jahren spielt Beethoven sein erstes öffentliches Konzert. Später
komponierte er bis heute auf der ganzen Welt bekannte Werke, wie etwa die 5. Sinfonie.
Wie Ludwig van Beethoven lebte
Beethoven wuchs in einer musikalischen Familie in Bonn auf. Von seinem Vater lernte er
Klavier-, Orgel- und Violinenspielen, sodass er schon im Alter von sieben Jahren sein erstes
öffentliches Konzert geben und mit zwölf seine erste eigene Komposition veröffentlichen
konnte. Im Jugendalter entschied er sich, nach Wien zu reisen, um als Schüler des großen
Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart zu lernen – dazu kam es allerdings nie. Denn nach
drei Jahren Reisezeit und etlichen Stopps in verschiedenen Städten kehrte er nach Bonn
zurück, um von seiner schwerkranken Mutter Abschied zu nehmen. Sein Vater verlor durch
ihren Tod die Kontrolle über sein Leben. Nun galt der älteste Sohn, also Ludwig, als
Familienoberhaupt. Trotz der großen Aufgabe verfolgte er weiter seine Träume und wurde
1789 Student an der Bonner Universität.
Wie Ludwig van Beethoven die Welt veränderte
Erst 1792, nach Abschluss seines Studiums, reiste Beethoven nun wirklich nach Wien. Dort
wollte er fortan leben und mit der Musik sein Geld verdienen. Adelige Musikliebhaber, die
sein Talent kannten, halfen ihm, verschiedene Konzerte zu organisieren. Außerdem erhielt er
Unterricht von dem Komponisten und Hofmusiker Joseph Haydn. Es hätte nicht besser für
ihn laufen können, wäre nicht seine Schwerhörigkeit eingetreten. Diese begann im Alter von
27 Jahren und verschlechterte sich schnell. Sie erschwerte ihm die Arbeit zunehmend, doch
Beethoven blieb stark. Allein in den ersten zehn Jahren in Wien schrieb er über 20
Klavierstücke, darunter die Grande Sonate, die heute unter der Bezeichnung
„Mondscheinsonate” weltberühmt ist. Auch seine Oper „Fidelio” komponierte Beethoven, als
er kaum noch etwas hören konnte. Persönlich veränderte ihn seine Taubheit allerdings stark:
Goethe, der ihn 1812 kennenlernen durfte, beschrieb ihn als Mensch mit schwierigem
Wesen. Beethoven lebte einsam und pflegte wenige private Kontakte, auch geheiratet hat er
nie. In seinem Testament entschuldigt er sich für seine „oft raue Art”. Die Taubheit sei ein
Grund dafür.
Ab 1813 verschlechterte sich seine gesundheitliche Situation zunehmend. Das merkte man
nun auch an seiner Musik: Ab 1813 veränderte sich sein Stil maßgeblich. Beethoven, der
seine 9. Sinfonie völlig taub schrieb, zog sich nach und nach aus der Musikszene zurück.
Sein letztes Stück, die 10. Sinfonie, konnte er nicht mehr vollenden.
Am 26. März 1827 starb er an den Folgen einer schweren Krankheit. Seine Beerdigung fand
öffentlich statt. Etwa 20.000 Menschen sollen daran teilgenommen haben.
(Prirejeno po: http://www.geo.de/geolino/mensch/2398-rtkl-weltveraenderer-ludwig-van-beethoven.
Pridobljeno: 6. 5. 2017.)
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Antworte kurz wie im Beispiel. (Odgovori na kratko kot v primeru.)
0.

Über wen spricht der Text? Über Ludwig van Beethoven.

1.

Wann wurde Ludwig van Beethoven geboren?

__________________________________
2.

Wo lebte Ludwig van Beethoven als Kind?

__________________________________
3.

Welche drei Musikinstrumente spielte er?

__________________________________
4.

An welcher Universität studierte er?

__________________________________
5.

In welche österreichische Stadt reiste er?

__________________________________
6.

Welcher Komponist gab ihm Unterricht?

__________________________________
7.

Unter welchen Namen ist die Grande Sonate noch bekannt?

__________________________________
8.

In welchem Jahr starb er?

__________________________________
(8 točk)
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C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA

1. naloga
Was passt zusammen? Schreibe den entsprechenden Buchstaben in die Tabelle wie
im Beispiel. Zwei Antworten bleiben übrig.
(Kaj sodi skupaj? V razpredelnico vpiši ustrezno črko kot v primeru. Dva odgovora sta
odveč.)

So feiert Maria ihren Geburtstag
0.

Wann feierst du?

A

Bis Mitternacht.

1.

Wo findet die Party statt?

B

Meine Freunde.

2.

Wann beginnt deine Party?

C

Sie amüsieren sich.

3.

Wen lädst du ein?

D

Ein tolles Computerspiel.

4.

Was machst du vor der Party?

E

Ich verschicke Einladungen.

5.

Was gibt es zum Essen?

F

In unserem Partykeller.

6.

Wie lange dauert die Party?

G

Kalte Getränke.

7.

Was machen deine Gäste?

H

Am nächsten Samstag.

I

So um 14 Uhr.

J

Nur Leckeres.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

H
(7 točk)
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2. naloga
Ergänze die Sätze mit den Wörtern aus dem Kästchen wie im Beispiel. Drei Wörter
bleiben übrig.
(Dopolni povedi z besedami iz okvirja kot v primeru. Tri besede so odveč.)

Sicher zur Schule, sicher nach Hause

Fahrt
sitze

Hilfe
spielen

Kleidung
vorsichtig

pünktlich
weitsichtig

Fährst du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule? Ist deine (0)
Schule sicher?
Hier sind ein paar wichtige Tipps.

•

setze
zurück
Fahrt

zur

Pünktlichkeit ist sehr wichtig. Gehe immer (1) _________________________ von zu Hause
weg, dann kommst du rechtzeitig zur Haltestelle.

•

Für den sicheren Weg ist die richtige (2) _________________________ wichtig. Du sollst
dich hell und auffällig kleiden, damit du dich sichtbar machst.

•

Die Haltestelle ist kein Spielplatz. Dort darf man nicht (3) ___________________________.

•

Vorsicht beim Einsteigen und Aussteigen. Steige immer (4) __________________________
ein und aus.

•

Gehe nach hinten durch den Bus und (5) _________________________ dich auf einen
Sitzplatz.

•

Hilf anderen Leuten wenn nötig! Manchmal brauchen kleinere Schüler und ältere Leute
deine (6) _________________________.
(6 točk)
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3. naloga
Umkreise die richtige Lösung wie im Beispiel. (Obkroži ustrezno rešitev kot v primeru.)

München
0.

1.

2.

3.

4.

272

München ist die Hauptstadt … Bayern.
A

aus

B

nach

C

von

München … viele alte Kirchen.
A

haben

B

habt

C

hat

Traditionelle Münchner … sind Lederhosen für Männer und Dirndl für Frauen.
A

Kleidung

B

Sehenswürdigkeiten

C

Spezialitäten

In München ist ein großes Filmstudio. … heißt „Bavaria Film Studio“.
A

Er

B

Es

C

Sie

In München … viele Leute, die in der Filmbranche tätig sind.
A

wohne

B

wohnen

C

wohnt

|
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5.

6.

7.

Das Oktoberfest … ein großes Fest in München.
A

bist

B

ist

C

sind

Das Oktoberfest beginnt bereits … September.
A

am

B

hinter

C

im

Die Besucher … gerne Weißwurst und Brezel.
A

esse

B

essen

C

esst
(7 točk)
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D) PISNO SPOROČANJE
Deine Freundin/dein Freund möchte YouTube-Star werden.
Welche Themen interessieren sie/ihn?
Was wird man auf ihrem/seinem YouTube-Kanal sehen?
–
Wie bereitet sie/er sich vor (Zeit, Ort, Materialien, Aktivitäten, Ideen…)?
Schreibe 80 bis 100 Wörter. Punkte bekommst du für Inhalt, Aufbau, Wortschatz und
sprachliche Richtigkeit.
–
–

(Tvoja prijateljica/Tvoj prijatelj želi postati zvezda na kanalu YouTube.
Katere teme jo/ga zanimajo?
Kaj bomo lahko spremljali na njenem/njegovem kanalu YouTube?
–
Kako se pripravlja (čas, kraj, material, aktivnosti, ideje …)?
Napiši od 80 do 100 besed. Točke boš dobil/-a 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
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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 na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike
v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.6.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki, 9. razred
Slika 4.2.6.2.1: 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
Število postavk v preizkusu
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število točk v odstotkih
Standardni odklon
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

18.440
50
50
26,26
52,52
20,75
0,52
0,92

Vse možne točke (50 točk) je doseglo 15 učencev (0,08 %), medtem ko je 21 učencev (0,11 %) 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

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

277

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.
V preglednici so regije zapisane po abecednem redu.
Preglednica 4.2.6.1.2: Porazdelitev dosežkov pri matematiki po regijah, 6. razred
Povprečni
dosežek

Standardni
odklon

Število
učencev

Število
šol

Obalno-kraška regija

50,94

19,95

865

27

Goriška regija

51,49

20,73

955

29

Primorsko-notranjska regija

52,56

20,37

475

17

Gorenjska regija

54,09

20,71

2.023

35

Osrednjeslovenska regija

55,64

20,45

5.144

103

Jugovzhodna Slovenija

51,69

22,08

1.333

36

Posavska regija

49,92

20,32

685

24

Zasavska regija

49,02

21,02

462

13

Savinjska regija

50,92

20,35

2.339

57

Koroška regija

49,46

20,72

617

21

Podravska regija

51,10

20,60

2.636

87

Pomurska regija

49,29

20,61

906

39

Regija

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 najbolje odraža cilj posamezne postavke v nalogi.
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ZELENO OBMOČJE

Učenci iz besedila razberejo vsoto decimalnega in naravnega števila ter jo izračunajo. Poznajo pravili za deljivost
števila z 2 in s 5. Iz danega prikaza preberejo in zapišejo podatke ter z njimi računajo. Med danimi liki prepoznajo
štirikotnike in med njimi kvadrate. Prepoznajo simbolni zapis za dolžino daljice in izmerijo dolžino stranic (daljic).
Uporabijo ustrezno strategijo za reševanje preprostega problema iz vsakdanjega življenja.
Učenci:
− seštevajo in odštevajo decimalna števila (oziroma desetiške ulomke) (naloga 2. a);
− spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10) (nalogi 3.1 in 3.3);
− iz prikaza razberejo podatek (naloge 6. a, 6. b, 6. f);
− rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in interpretacijo
(naloga 6. d);
− razlikujejo like in telesa ter opišejo njihove lastnosti (naloga 7. a);
− razlikujejo pravokotnik, kvadrat in opišejo medsebojno lego stranic in njihove lastnosti (naloga 7. b);
− povežejo pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota (naloga 8.a.1 in 8.a.2);
− rešijo besedilno nalogo (problem) (naloga 9.a.1).
Zgleda: nalogi 6 in 8
RUMENO OBMOČJE

Učenci izračunajo razliko naravnega in decimalnega števila ter zmnožek dveh decimalnih števil. Upoštevajo vrstni
red računskih operacij v danem številskem izrazu. Izračunajo del celote. Pretvarjajo enote za merjenje mase in
računajo z njimi. Prepoznajo simbolni zapis za kot in v štirikotniku izmerijo velikost kota. Rešijo preprost problem iz
vsakdanjega življenja v povezavi z denarnimi enotami.
Učenci:
− seštevajo in odštevajo decimalna števila (oziroma desetiške ulomke) (naloga 1. a);
− množijo dve decimalni števili (naloga 1. b);
− izračunajo vrednost številskega izraza z upoštevanjem vrstnega reda izvajanja računskih operacij (naloga
1.c.1);
− učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna števila (naloga 1.d.1);
− usvojijo pojem ulomka (naloga 4. b);
− pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi (manjše enote v večje) (naloga 5. a);
− narišejo kote in opišejo velikost posameznih vrst kotov (naloga 8.a.4);
− rešijo besedilno nalogo (problem) (naloga 9.a.2).
Zgled: naloga 1
RDEČE OBMOČJE

Učenci izračunajo vrednost številskega izraza z oklepaji in brez njih. Zapišejo večkratnik decimalnega števila.
Poznajo pravili za deljivost števila s 3 in z 9. Ugotovijo, ali je število deljivo z 2 in s 3 hkrati. Pretvarjajo enote za
merjenje časa in računajo z njimi. Med danimi liki prepoznajo ploščinsko enake in narišejo lik s predpisano
ploščino. Prepoznajo simbolni zapis za razdaljo med točkama in razdaljo izmerijo.
Učenci:
− izračunajo vrednost številskega izraza z upoštevanjem vrstnega reda izvajanja računskih operacij (naloga
1.c.2);
− učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna števila (naloga 1.d.2);
− decimalna števila množijo in delijo s potenco števila 10 (naloga 2. c);
− spoznajo in uporabljajo pravila za deljivost (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10) (naloga 3.2, 3.4 in 3.5);
− mersko število, zapisano z ulomkom, napišejo z naravnim številom z ustrezno enoto (npr. 3/4 h = __ min)
(naloga 5. b);
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− s konstantno nestandardno in standardno enoto izmerijo ploščino pravokotnika in kvadrata (naloga 7. c);
− izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev) (naloga 7. f);
− povežejo pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota (naloga 8.a.3).
Zgled: naloga 3
MODRO OBMOČJE

Učenci zapišejo delež decimalnega števila. Zaokrožijo decimalno število na desetine. Uredijo decimalna števila in
desetiške ulomke po velikosti. Zapišejo večkratnike danega števila. Izračunajo razliko velikosti dveh kotov.
Primerjajo velikosti merskih enot za merjenje prostornine. Iz danega prikaza preberejo in zapišejo podatke ter jih
tolmačijo. Rešijo geometrijski problem v povezavi s ploščinami danih likov. Izračunajo obseg danega štirikotnika.
Rešijo problem iz vsakdanjega življenja v povezavi z denarnimi enotami.
Učenci:
− decimalna števila množijo in delijo s potenco števila 10 (naloga 2. e);
− decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk (naloga 2. f);
− primerjajo in urejajo po velikosti decimalna števila (naloga 4. a);
− določijo večkratnike danega števila (nalogi 4.c.1 in 4.c.2);
− pretvarjajo večimenske kotne enote v istoimenske in obrnjeno ter računajo z njimi (tudi z uporabo žepnega
računala) (naloga 5. c);
− pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi (manjše enote v večje) (naloga 5. d);
− iz prikaza razberejo podatek (nalogi 6. c in 6. e);
− izmerijo s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino pravokotnika in kvadrata (nalogi 7. d in 7. e);
− izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic (nalogi 8.b.1 in 8.b.2);
− rešijo besedilno nalogo (problem) (nalogi 9. b in 9. c).
Zgleda: nalogi 4 in 9
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 iz besedila razberejo razliko dveh decimalnih števil ter jo izračunajo, razberejo vsoto decimalnega in
naravnega števila ter jo izračunajo. Naštejejo vse delitelje danega dvomestnega števila.
Učenci:
− seštevajo in odštevajo decimalna števila (oziroma desetiške ulomke) (naloga 2. b);
− decimalna števila množijo in delijo s potenco števila 10 (naloga 2. d);
− določijo delitelje števila (naloga 4.c.3).
Zgled: naloga 2
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.6.1.3: Specifikacijska tabela, matematika, 6. razred
Naloga

1

1. a

Točke Področje

6

1. b
1.c.1
1.c.2
1.d.1
1.d.2
2

2. a

6

2. b
2. c
2. d
2. e

3

2. f
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

5

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
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
Racionalna števila
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

Taksonomska
stopnja

Cilj – učenec:

sešteva in odšteva decimalna števila (oziroma desetiške ulomke);
množi dve decimalni števili;
izračuna vrednost številskega izraza z upoštevanjem vrstnega reda izvajanja
računskih operacij;
izračuna vrednost številskega izraza z upoštevanjem vrstnega reda izvajanja
računskih operacij;
učinkovito in zanesljivo izračuna vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna
števila;
učinkovito in zanesljivo izračuna vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna
števila;
sešteva in odšteva decimalna števila (oziroma desetiške ulomke);
sešteva in odšteva decimalna števila (oziroma desetiške ulomke);
decimalna števila množi in deli s potenco števila 10;

decimalna števila množi in deli s potenco števila 10;
decimalno število zaokroži na dano število decimalk;
spozna in uporablja pravila za deljivost (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10);
spozna in uporablja pravila za deljivost (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10);
spozna in uporablja pravila za deljivost (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10);
spozna in uporablja pravila za deljivost (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10);
spozna in uporablja pravila za deljivost (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10).

Območje

II.

rumeno

II.

rumeno

III.

rumeno
5. in 6.

III.

rdeče

III.

rumeno

III.

rdeče

II.

zeleno

II.

nad modrim

II.

decimalna števila množi in deli s potenco števila 10;

Razred

4. in 5.

rdeče

II.

nad modrim

II.

modro

I.

modro

I.

zeleno

I.

rdeče

I.

6.

zeleno

I.

rdeče

II.

rdeče

IT

ID

0,60

0,54

0,70

0,32

0,75

0,44

0,58

0,47

0,68

0,50

0,49

0,53

0,79

0,42

0,34

0,34

0,51

0,48

0,14

0,35

0,32

0,54

0,40
0,80

0,47
0,42

0,46

0,51

0,79

0,43

0,48

0,50

0,48

0,51
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Naloga

4

Točke Področje

4. a
4. b
4.c.1

5

4.c.2
4.c.3
5

6

7

282

5. a

4

Racionalna števila
Racionalna števila
Računske operacije in njihove
lastnosti
Računske operacije in njihove
lastnosti
Računske operacije in njihove
lastnosti
Merjenje

5. b

Racionalna števila

5. c

Merjenje

5. d

Merjenje

6. a
6. b
6. c
6. d
6. e
6. f
7. a
7. b

6

6

Obdelava podatkov
Obdelava podatkov
Obdelava podatkov
Obdelava podatkov
Obdelava podatkov
Obdelava podatkov
Geometrija in merjenje
Geometrija in merjenje

7. c

Geometrija in merjenje

7. d

Geometrija in merjenje

7. e

Geometrija in merjenje

7. f

Geometrija in merjenje

|

Cilj – učenec:

primerja in ureja po velikosti decimalna števila;
usvoji pojem ulomka;
določi večkratnike danega števila;
določi večkratnike danega števila;
določi delitelje števila;
pretvarja merske enote na izbrano enoto in računa z njimi (manjše enote v
večje);
mersko število, zapisano z ulomkom, napiše z naravnim številom z ustrezno
enoto (npr. 3/4 h = __ min);
pretvarja večimenske kotne enote v istoimenske in obratno ter računa z
njimi;
pretvarja merske enote na izbrano enoto in računa z njimi (manjše enote v
večje);
iz prikaza razbere podatek;
iz prikaza razbere podatek;
iz prikaza razbere podatek;
reši problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev
ter branje in interpretacijo;
iz prikaza razbere podatek;
iz prikaza razbere podatek;
razlikuje like in telesa ter opiše njihove lastnosti;
razlikuje pravokotnik, kvadrat in opiše medsebojno lego stranic in njihove
lastnosti;
s konstantno nestandardno in standardno enoto izmeri ploščino
pravokotnika in kvadrata;
s konstantno nestandardno in standardno enoto izmeri ploščino
pravokotnika in kvadrata;
s konstantno nestandardno in standardno enoto izmeri ploščino
pravokotnika in kvadrata;
izračuna ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev).
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Taksonomska
stopnja

Razred

III.
II.
IV.

6.

Območje

IT

ID

modro
rumeno

0,24
0,58
0,30

0,46
0,42
0,43

0,31

0,45

0,19

0,44

0,60

0,50

0,54

0,54

0,28

0,41

0,26

0,39

0,91
0,96
0,40
0,81

0,27
0,22
0,36
0,34

0,29
0,76
0,78
0,73

0,37
0,40
0,32
0,28

0,45

0,50

0,28

0,40

0,23

0,41

0,58

0,36

modro

IV.

modro

IV.

nad
modrim

III.

rumeno

III.

rdeče
6.

II.

modro

II.

modro

I.
I.
I.

zeleno
zeleno
modro

III.

5. in 6.

zeleno

I.
I.
I.

modro
zeleno
zeleno

I.

zeleno

II.

rdeče
4. in 5.

III.

modro

III.

modro

III.

rdeče

Naloga

8

8.a.1
8.a.2
8.a.3
8.a.4
8.b.1

Točke Področje

6

8.b.2
9

9.a.1
9.a.2
9.b.1
9.b.2
9.c.1
9.c.2

6

Geometrija in merjenje
Geometrija in merjenje
Geometrija in merjenje
Geometrija in merjenje
Geometrija in merjenje

Taksonomska
Razred
stopnja

Cilj – učenec:

poveže pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota;
poveže pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota;
poveže pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota;
nariše kote in opiše velikost posameznih vrst kotov;
izmeri in izračuna obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin
stranic;
Geometrija in merjenje
izmeri in izračuna obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin
stranic;
Matematični problemi in problemi reši besedilno nalogo (problem);
z življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi reši besedilno nalogo (problem);
z življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi reši besedilno nalogo (problem);
z življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi reši besedilno nalogo (problem);
z življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi reši besedilno nalogo (problem);
z življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi reši besedilno nalogo (problem).
z življenjskimi situacijami

I.
I.
I.
I.
III.

4., 5.
in 6.

Območje

IT

ID

zeleno
zeleno
rdeče
rumeno

0,85
0,90
0,56
0,63
0,43

0,32
0,19
0,49
0,39
0,46

0,31

0,46

0,76

0,49

0,73

0,47

0,30

0,55

0,27

0,54

0,29

0,40

0,43

0,37

modro

III.

modro

IV.

zeleno

IV.

rumeno

IV.

modro
6.

IV.

modro

IV.

modro

IV.

modro

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 prvi taksonomski stopnji, je 67 %, na drugi 45 %, na
tretji 50 % in na četrti taksonomski stopnji 40 %. Od postavk, ki preverjajo znanje:
−

prve taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 6. b, kjer so učenci prebrali podatek s prikaza
(96 %), najnižji pa pri postavki 6. e, kjer so učenci rešili problem tako, da so uporabili podatke s prikaza (29 %);
− druge taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 2. a, kjer so učenci decimalnemu številu prišteli
10 (79 %), najnižji pa pri postavki 2. d, kjer so decimalnemu številu prišteli kvadrat števila 10 (14 %);
− tretje taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 6. d, kjer so učenci sešteli podatke, pridobljene s
prikaza (81 %), najnižji pa pri postavki 7. e, kjer so učenci reševali geometrijski problem iskanja lika, katerega
ploščina je enaka vsoti ploščin drugih dveh likov (23 %);
− četrte taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 9.a.1, kjer so učenci poiskali strategijo reševanja
matematičnega problema iz vsakdanjega življenja (76 %), najnižji pa pri postavki 4.c.3, kjer so učenci iskali
delitelje naravnega števila (19 %).
Najuspešnejši so bili učenci pri nalogi iz obdelave podatkov (naloga 6). Najmanj uspešni so bili pri reševanju
naloge o številih, zlasti pri urejanju racionalnih števil po velikosti in iskanju deliteljev naravnega števila (naloga 4).
SKLEPNE UGOTOVITVE
Predmetna komisija 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. Preizkus je bil v
celoti sestavljen po zastavljenih smernicah. Izkazalo se je, da ima preizkus visok indeks zanesljivosti (0,92).
Predmetna komisija za matematiko ugotavlja, da imajo učenci 6. razreda največ težav z iskanjem večkratnikov in
deliteljev naravnega števila. To sta vsebini, ki sta bili z učnim načrtom iz leta 2011 prenešeni iz 7. v 6. razred. Težave
imajo tudi pri urejanju racionalnih števil po velikosti, pri čemer so nekatera števila dana v obliki desetiškega
ulomka, druga pa v obliki decimalnega števila.
Že več let zapored ugotavljamo, da nastopajo težave pri zaokroževanju decimalnega števila na določeno število
decimalk, čeprav so pravila pri zaokroževanju dokaj enostavna. Težave se pojavljajo tudi pri razumevanju zapisa
decimalnega števila z besedami (pet desetin) in poznavanju mestnih vrednosti števila (decimalna mesta), še zlasti,
če v nalogi nastopi decimalno število.
Učenci niso povezali pojma kvadrat števila s ploščino kvadrata, za izračun katere se kvadrira mersko število dolžine
stranice kvadrata.
Ponovno ugotavljamo, da imajo učenci težave tudi pri pretvarjanju merskih enot in računanju z njimi.
Najvišje dosežke so učenci dosegli pri nalogi iz obdelave podatkov, kjer so morali s prikaza prebrati ponazorjene
podatke.
Bolje reševane naloge so bile tudi s področja števil, kjer so učenci računali z racionalnimi števili, čeprav se tudi tu
izkazuje, da so imeli težave pri deljenju z decimalnimi števili. Zanesljivo znanje so pokazali tudi pri merjenju dolžin
daljic in velikosti kotov narisanega štirikotnika, nekoliko manj pa pri izračunu obsega tega štirikotnika, še zlasti zato,
ker je bilo pri tem treba pretvoriti dolžine daljic na isto enoto.
Predmetna komisija za matematiko je tudi v letu 2018 preverjala morebitne razlike v dosežkih učencev 6. in 9. razreda
pri isti nalogi iz ravninske geometrije (v 6. razredu naloga 7, v 9. naloga 2).
V komisiji ugotavljamo, da so bili devetošolci uspešnejši (IT = 0,64) od šestošolcev (IT = 0,51), čeprav se vsebina
naloge po učnem načrtu obravnava v 4. in 5. razredu. Pri vseh postavkah so bili devetošolci uspešnejši od
šestošolcev, kar je razvidno iz spodnjih preglednic.
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6. razred

9. razred

Postavka

Indeks težavnosti

Postavka

Indeks težavnosti

7. a

0,78

2. a

0,86

7. b

0,73

2. b

0,79

7. c

0,45

2. c

0,71

7. d

0,28

2. d

0,41

7. e

0,23

2. e

0,37

7.f

0,58

2. f

0,71

Predlagamo, da učitelji še posebej skrbno izgrajujejo matematični jezik (natančno izražanje, razumevanje
matematičnih pojmov, uporaba ustrezne terminologije in simbolike) in posebno pozornost namenjajo
matematično pravilnim zapisom. Na področju ravninske geometrije naj učitelji posebej pozorno spremljajo
merjenje dolžin stranic in velikosti kotov večkotnikov. Učenci naj utrjujejo pojme in koncepte, povezane s
pojmom ploščine in obsega lika, ter naj izmerjene podatke izražajo v različnih enotah oziroma enote ustrezno
pretvarjajo.
Ob reševanju besedilnih nalog naj učenci uporabljajo različne bralne strategije in s tem besedilno nalogo opišejo
s korektnim matematičnim jezikom. Strategije reševanja problema naj učenci povezujejo z izkušnjami iz življenja, s
čimer lahko kritično presodijo dobljeno rešitev.
Predlagamo, da učitelji posebno pozornost namenijo računanju z decimalnimi števili in ocenjevanju rezultata,
zaokroževanju in pretvarjanju enot ter računanju z njimi.
Pri reševanju nalog s področja ravninske geometrije naj učenci pogosteje uporabljajo modele in s tem razvijajo
ravninsko predstavljivost.
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1. Izračunaj:

1. a)

328 − 29,6 =

(1 točka)
1. b)

5,4 ⋅ 8,7 =

(1 točka)
1. c)

17 154 − 7 281: 9 =

(2 točki)
1. d)

2,7 − ( 9 − 7,2 ) : 0,9 =

(2 točki)
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2. Dopolni.

2. a) Če številu 12,35 prištejemo 10, dobimo število ________________.

(1 točka)
2. b) Če od števila 12,35 odštejemo pet desetin, dobimo število ______________.

(1 točka)
2. c) 10-kratnik števila 12,35 je število ________________.

(1 točka)
2. d) Če k številu 12,35 prištejemo kvadrat števila deset,
dobimo število ________________ .

(1 točka)
2. e) Desetina števila 12,35 je število ________________.

(1 točka)
2. f)

Če število 12,35 zaokrožimo na desetine, dobimo število _______________.

(1 točka)
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3. Izpolni preglednico tako, da vpišeš P, če je izjava pravilna, in N, če izjava ni
pravilna.

ŠTEVILO

je deljivo
z2

je deljivo
s3

je deljivo
s5

je deljivo
z9

je deljivo
z 2 in 3 hkrati

105
288
531
6 005

(5 točk)
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4. a) Uredi števila po velikosti. Zapiši jih na črte. Začni z najmanjšim.
9
100

8
10

0,12

0,10

0,011

_________ , _________ , _________ , _________ , _________
(1 točka)

4. b) V prazni okvirček zapiši ustrezno število.

120

polovica

60

četrtina

(1 točka)

4. c) Katera dvomestna števila so večkratniki števila 9?
Odgovor: _________________________________________________________
(1 točka)
Katera izmed zapisanih dvomestnih večkratnikov števila 9 so večkratniki
števila 6?
Odgovor: _________________________________________________________
(1 točka)
Naštej vse delitelje najmanjšega dvomestnega večkratnika števila 9.
Odgovor: _________________________________________________________
(1 točka)
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5. a) Dopolni.

30 dag + ____________ kg =
1,5 kg

(1 točka)
5. b) Dopolni.
3 od 2 h = ____________ min
4

(1 točka)
5. c) Izračunaj.
138o 32' − 69o 48' =
____________

(1 točka)

5. d) Katera izmed naštetih vrednosti je enaka 1 h ? Obkroži.
4
250 

1,4 h

1,4 

250 d

2,5 

(1 točka)
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6. Jana dela v trgovini, ki je odprta vsak dan od 8.00 do 18.00.
Osenčeni del prikaza predstavlja čas, ko je Jana delala v izbranem tednu.
Ura

8.00

9.00

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

15.00 16.00 17.00 18.00

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

Glede na podatke v prikazu odgovori na vprašanja.

6. a) Koliko ur je delala v trgovini v sredo v izbranem tednu? _________________

(1 točka)
6. b) Katerega dne v izbranem tednu ni delala v trgovini?
__________________________________________________________________

(1 točka)
6. c) Katere dneve v izbranem tednu je delala v trgovini brez odmora?
__________________________________________________________________

(1 točka)
6. d) Koliko ur je delala v trgovini v izbranem tednu? ________________________
(1 točka)
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6. e) Med katerima zaporednima urama v izbranem tednu je bila najpogosteje
na delu v trgovini?
__________________________________________________________________

(1 točka)
6. f)

Zapiši vse dneve v izbranem tednu, ko je Jana v trgovini delala vsaj 7 ur.
_________________________________________________________________
(1 točka)
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7. Na kvadratni mreži so narisani liki A, B, C, D, E, F in G.

A

B

E

C

F

D

G

7. a) Kateri izmed narisanih likov so štirikotniki?
Odgovor: __________________________
(1 točka)
7. b) Kateri izmed narisanih likov so kvadrati?
Odgovor: __________________________
(1 točka)
7. c) Kateri izmed narisanih likov imajo enako ploščino kakor lik A?
Odgovor: __________________________
(1 točka)
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7. d) Kateri izmed narisanih likov imajo dvakrat tolikšno ploščino kakor lik A?
Odgovor: __________________________
(1 točka)
7. e) Kateri izmed narisanih likov imajo ploščino enako vsoti ploščin likov A in C?
Odgovor: __________________________
(1 točka)
7. f)

Nariši lik, ki ima trikrat tolikšno ploščino kakor lik A.

(1 točka)
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8. Narisan je štirikotnik ABCD.

Slika:

D

A

C

B

8. a) Na sliki izmeri ustrezne podatke in dopolni zapise.

AB = ___________ mm
BC = ___________ cm

d ( A, C ) = ________ dm
 BAD = __________

o

(4 točke)
8. b) Izračunaj obseg štirikotnika ABCD na sliki, če je CD = 4 cm in
AD = 72 mm .
Reševanje:

Odgovor: Obseg štirikotnika ABCD je ___________ dm.
(2 točki)
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9. Nejc je v trgovini kupil 0,5 kg kruha, 20 dag sira in 3 krofe z marmelado.

9. a) Za kruh je odštel 0,78 €. Koliko evrov stane 1 kg tega kruha?
Reševanje:

Odgovor: ____________________________________________________________
(2 točki)
9. b) Kilogram sira stane 6,40 €. Koliko evrov je Nejc plačal za kupljeni kos sira?
Reševanje:

Odgovor: ____________________________________________________________
(2 točki)
9. c) Koliko je Nejc plačal za celotni nakup v trgovini, če stane krof z marmelado
0,49 €?
Reševanje:

Odgovor: ____________________________________________________________
(2 točki)
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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
Število postavk v preizkusu
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število točk v odstotkih
Standardni odklon
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

16.144
50
50
26,53
53,06
22,55
0,53
0,94

Vse možne točke (50 točk) je doseglo 18 učencev oziroma 0,11 %, najmanjše število točk (0 točk) je doseglo 19
učencev oziroma 0,12 %.
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
Povprečni
dosežek

Standardni
odklon

Število
učencev

število
šol

Obalno-kraška regija

50,52

22,00

780

26

Goriška regija

53,20

21,60

873

28

Primorsko-notranjska regija

54,02

22,08

421

17

Gorenjska regija

54,67

21,93

1.623

35

Osrednjeslovenska regija

56,60

22,63

4.347

102

Jugovzhodna Slovenija

52,66

22,71

1.142

36

Posavska regija

51,71

22,48

589

24

Zasavska regija

49,49

21,01

395

13

Savinjska regija

52,29

22,32

2.086

57

Koroška regija

48,83

22,02

575

21

Podravska regija

50,42

23,00

2.397

83

Pomurska regija

49,17

22,33

916

38

Regija

Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.2.6.2.1: 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 najbolje odraža cilj posamezne postavke v nalogi.
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ZELENO OBMOČJE

Učenci seštevajo in odštevajo racionalna števila. Med danimi liki prepoznajo štirikotnike, posebej kvadrate, s
krožnega prikaza razberejo podatke in jih predstavijo z drugimi prikazi. V danem zaporedju celih števil prepoznajo
pravilo in zapišejo manjkajoči člen. Nakažejo strategijo reševanja preprostega besedilnega problema iz
vsakdanjega življenja.
Učenci:
− izračunajo vrednost številskih izrazov (naloga 1.b.1);
− razlikujejo like in telesa ter opišejo njihove lastnosti (naloga 2. a);
− razlikujejo pravokotnik, kvadrat in opišejo medsebojno lego stranic ter njihove lastnosti (naloga 2. b);
− razberejo podatke iz prikazov in jih interpretirajo (nalogi 3.a.1 in 3.a.2);
− rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in interpretacijo
(nalogi 3.b.1 in 3.b.2);
− opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec nadaljujejo (naloga 6.a.1);
− rešijo besedilno nalogo – (problem (naloga 8.a.1).
Zgledi:
nalogi 3. a in 3. b
naloga 6.a.1
RUMENO OBMOČJE

Učenci izračunajo kvadratni koren racionalnega števila s popolnima kvadratoma v števcu in imenovalcu. Med
danimi liki prepoznajo ploščinsko enake in narišejo lik s predpisano ploščino. Uporabi ustrezno strategijo in reši
problem iz vsakdanjega življenja. Glede na dano pravilo nadaljujejo zaporedje racionalnih števil. Reši preprost
problem iz vsakdanjega življenja z izbrano strategijo.
Učenci:
− izračunajo kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil (naloga 1.b.3);
− izmerijo s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino pravokotnika in kvadrata (naloga 2. c);
− izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev) (naloga 2. f);
− rešijo besedilno nalogo (problem) (nalogi 4.1 in 4.3);
− opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec nadaljujejo (naloga 6.b.1);
− razvijajo kritični odnos do podatkov in rešitve (nalogi 8.a.2 in 8.c.1);
− rešijo besedilne naloge (probleme) (naloga 8.c.2).
Zgledi:
naloga 1.b.3
naloga 2. c in 2. f
naloga 8. c
RDEČE OBMOČJE

Učenci zapišejo številski izraz po besedilu. Zapišejo razmerje dveh količin. Ekvivalentno preoblikujejo linearno
enačbo z ulomkom. V danem zaporedju decimalnih števil prepoznajo pravilo in zapišejo manjkajoči člen. Rešijo
geometrijski problem s preoblikovanjem dveh pravokotnih trikotnikov v ploščinsko enake like ter izračunajo
obseg in ploščino. V strategiji reševanja preprostega besedilnega problema iz vsakdanjega življenja uporabijo
odstotni račun. Uporabijo obrazec za izračun površine piramide.
Učenci:
− seštevajo cela števila in poznajo vsoto nasprotnih števil (naloga 1.a.1);
− poznajo pojme: osnova, eksponent, potenca in vrednost potence (naloga 1.a.2);
− opredelijo in zapišejo razmerje dveh količin (naloga 3. c);
− rešijo besedilne naloge (probleme) (naloga 4.2);
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− uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo (naloga 5.a.1);
− opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec nadaljujejo (naloga 6.a.2);
− izračunajo vrednost številskih izrazov (naloga 6.b.2);
− računajo obseg in ploščino trikotnika z uporabo obrazcev in to povežejo s pretvarjanjem merskih enot
(naloga 7. a);
− s preoblikovanjem lika uporabljajo pojem ploščinska enakost likov (naloga 7.b.1);
− izračunajo obseg in ploščino paralelograma, trapeza, romba ter deltoida z uporabo obrazca (naloga 7.b.2);
− računajo obseg in ploščino trikotnika z uporabo obrazcev in to povežejo s pretvarjanjem merskih enot
(naloga 7.c.1);
− rešijo besedilne naloge z uporabo Pitagorovega izreka v ravnini (z računalom in brez njega) (naloga 7.c.2);
− s preoblikovanjem lika uporabljajo pojem ploščinska enakost likov (naloga 7. d);
− rešujejo besedilne naloge z odstotki in pred računanjem ocenijo rezultat (tudi z uporabo žepnega računala,
vendar brez neposredne uporabe tipke %) (naloga 8.b.1);
− uporabljajo obrazce za izračun površine in prostornine prizme, valja, piramide in stožca ter za računanje
neznanih količin (naloga 9.2).
Zgledi:
naloga 1.a.1
naloga 1.a.2
naloga 7
MODRO OBMOČJE

Učenci zapišejo potenco negativnega decimalnega števila, množijo ulomek z negativnim decimalnim številom.
Rešijo geometrijski problem v povezavi s ploščinami danih likov. Zapišejo verjetnost dogodka. Rešijo enačbo z
ulomkom. Preverijo rešitev dane enačbe. Poenostavijo algebrski izraz s kvadratom dvočlenika in zmnožkom vsote
in razlike enakih členov. Z uporabo podatkov iz slike izračunajo prostornino in površino pravilne enakorobe
štiristrane piramide.
Učenci:
− poznajo pojme: osnova, eksponent, potenca in vrednost potence (naloga 1.a.3);
− izračunajo vrednost številskih izrazov (naloga 1.b.2);
− izmerijo s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino pravokotnika in kvadrata (nalogi 2. d in 2. e);
− pridobijo izkušnje o številsko izraženi verjetnosti (naloga 3. d);
− rešijo linearno enačbo z realnimi koeficienti in napravijo preizkus (naloga 5.a.2);
− uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo (naloga 5. b);
− izpeljejo pravilo za računanje kvadrata dvočlenika (naloga 5.c.1);
− izračunajo zmnožek vsote in razlike dveh danih členov ter kvadrat dvočlenika (naloga 5.c.2);
− računajo z algebrskimi izrazi: seštevajo, odštevajo, množijo veččlenik z enočlenikom (naloga 5.c.3);
− rešijo indirektne besedilne naloge (naloga 9.1);
− izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane vrednosti spremenljivk (naloga 9.3);
− uporabljajo Pitagorov izrek pri reševanju nalog o telesih (naloga 9.4);
− uporabljajo obrazce za izračun površine in prostornine prizme, valja, piramide in stožca ter za računanje
neznanih količin (naloga 9.5);
− izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane vrednosti spremenljivk (naloga 9.6).
Zgledi:
nalogi 1.a.3 in 1.b.2
nalogi 5. b in 5. c
naloga 9
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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 zapišejo pravilo za dano zaporedje. Rešijo problem iz vsakdanjega življenja v povezavi z
denarnimi enotami.
Učenci:
− prepoznajo pravilo v vzorcu, poiščejo posplošitev in zapišejo algebrski izraz (naloga 6. c);
− rešujejo besedilne naloge z odstotki in pred računanjem ocenijo rezultat (tudi z uporabo žepnega računala,
vendar brez neposredne uporabe tipke %) (naloga 8.b.2).
Zgled:
naloga 6. c
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.6.2.3: Specifikacijska tabela, matematika, 9. razred
Naloga

1

2

3

Točke Področje

1.a.1
1.a.2
1.a.3
1.b.1
1.b.2
1.b.3
2. a
2. b

6

Računske operacije in njihove lastnosti
Potence
Potence
Potence
Potence
Izrazi
Geometrija in merjenje
Geometrija in merjenje

2. c

Geometrija in merjenje

2. d

Geometrija in merjenje

2. e

Geometrija in merjenje

2. f
3.a.1
3.a.2
3.b.1

6

Geometrija in merjenje
Obdelava podatkov
Obdelava podatkov
Obdelava podatkov

sešteva cela števila in pozna vsoto nasprotnih števil;
pozna pojme: osnova, eksponent, potenca in vrednost potence;
pozna pojme: osnova, eksponent, potenca in vrednost potence;
izračuna vrednost številskih izrazov;
izračuna vrednost številskih izrazov;
izračuna kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil;
razlikuje like in telesa ter opiše njihove lastnosti;
razlikuje pravokotnik, kvadrat in opiše medsebojno lego stranic in njihove
lastnosti;
izmeri s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino
pravokotnika in kvadrata;
izmeri s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino
pravokotnika in kvadrata;
izmeri s konstantno nestandardno in standardno enoto ploščino
pravokotnika in kvadrata;
izračuna ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev);
razbere podatke iz prikazov in jih interpretira;
razbere podatke iz prikazov in jih interpretira;
reši problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo
predstavitev ter branje in interpretacijo;
reši problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo
predstavitev ter branje in interpretacijo;
opredeli in zapiše razmerje dveh količin;
pridobi izkušnje o številsko izraženi verjetnosti;
reši besedilne naloge (probleme);

3.b.2

Obdelava podatkov

3. c
3. d
4.1

Odnosi med količinami
Obdelava podatkov
Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Računske operacije in njihove lastnosti reši besedilne naloge (probleme);
Računske operacije in njihove lastnosti reši besedilne naloge (probleme).

4

4.2
4.3
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Taksonomska
stopnja

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

Razred

8.

Območje

IT

ID

rdeče
rdeče
modro
zeleno
modro
rumeno
zeleno

0,61
0,56
0,27
0,77
0,37
0,73
0,86
0,79

0,34
0,43
0,42
0,38
0,46
0,35
0,34
0,27

0,71

0,47

0,41

0,42

0,37

0,46

0,71
0,86
0,82
0,91

0,38
0,36
0,37
0,37

0,85

0,36

0,52
0,39
0,67

0,36
0,43
0,63

0,51
0,60

0,61
0,57

I.

zeleno

II.

rumeno
4. in 5.

III.

modro

III.

modro

III.
I.
I.

rumeno
zeleno
zeleno

I.

zeleno
4., 7. in 9.

II.

zeleno

II.
II.

rdeče
modro

IV.

rumeno

III.
III.

6.

rdeče
rumeno

Naloga

5

5.a.1

Točke Področje

6

5.a.2
5. b

6

Enačbe in neenačbe
Enačbe in neenačbe

5.c.1
5.c.2

Enačbe in neenačbe
Izrazi

5.c.3

Izrazi

6.a.1

5

6.a.2
6.b.1
6.b.2
6. c
7

Enačbe in neenačbe

7. a
7.b.1
7.b.2

6

Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Izrazi
Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Geometrija in merjenje
Geometrija in merjenje
Geometrija in merjenje

7.c.1

Geometrija in merjenje

7.c.2

Geometrija in merjenje

7. d

Geometrija in merjenje

Taksonomska
stopnja

Cilj – učenec:

uporablja zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb in jih
utemelji;
reši linearno enačbo z realnimi koeficienti in napravi preizkus;
uporablja zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb in jih
utemelji;
izpelje pravilo za računanje kvadrata dvočlenika;
izračuna zmnožek vsote in razlike dveh danih členov ter kvadrat
dvočlenika;
računa z algebrskimi izrazi: sešteva, odšteva, množi veččlenik z
enočlenikom;
opazuje in prepozna pravilo v vzorcu in vzorec nadaljuje;
opazuje in prepozna pravilo v vzorcu in vzorec nadaljuje;
opazuje in prepozna pravilo v vzorcu in vzorec nadaljuje;
izračuna vrednost številskih izrazov;
prepozna pravilo v vzorcu, poišče posplošitev in zapiše algebrski izraz;
računa obseg in ploščino trikotnika z uporabo obrazcev in to poveže s
pretvarjanjem merskih enot;
s preoblikovanjem lika uporablja pojem ploščinska enakost likov;
izračuna obseg in ploščino paralelograma, trapeza, romba ter deltoida z
uporabo obrazca;
računa obseg in ploščino trikotnika z uporabo obrazcev in to poveže s
pretvarjanjem merskih enot;
reši besedilne naloge z uporabo Pitagorovega izreka v ravnini (z
računalom in brez njega);
s preoblikovanjem lika uporablja pojem ploščinska enakost likov.

Razred

Območje

III.

rdeče

III.

modro

II.
IV.

modro
9.

modro

III.

modro

III.

modro

I.

zeleno

II.

rdeče

I.

8.

rumeno

III.

rdeče

I.

nad modrim

I.

rdeče

I.

rdeče

I.

rdeče
7. in 8.

I.

rdeče

II.

rdeče

I.

rdeče

IT

ID

0,48

0,53

0,37
0,36

0,54
0,49

0,44
0,41

0,46
0,43

0,37

0,51

0,96

0,24

0,54

0,51

0,70

0,54

0,45
0,20

0,60
0,31

0,48

0,60

0,50
0,50

0,60
0,62

0,43

0,64

0,38

0,63

0,50

0,49
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Naloga

8

Točke

8.a.1

6

8.a.2
8.b.1

8.b.2

8.c.2
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Cilj – učenec:

Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Odnosi med količinami

reši besedilne naloge (probleme);

Odnosi med količinami

8.c.1

9

Področje

6

razvija kritični odnos do podatkov in rešitve;
rešuje besedilne naloge z odstotki in pred računanjem oceni rezultat
(tudi z uporabo žepnega računala, vendar brez neposredne uporabe
tipke %);
rešuje besedilne naloge z odstotki in pred računanjem oceni rezultat
(tudi z uporabo žepnega računala, vendar brez neposredne uporabe
tipke %);
razvija kritični odnos do podatkov in rešitve;

Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami
Računske operacije in njihove lastnosti reši besedilne naloge (probleme);
Matematični problemi in problemi z reši indirektne besedilne naloge;
življenjskimi situacijami
Geometrija in merjenje
uporablja obrazce za izračun površine in prostornine prizme, valja,
piramide in stožca ter za računanje neznanih količin;
Izrazi
izračuna vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane vrednosti
spremenljivk;
Geometrija in merjenje
uporablja Pitagorov izrek pri reševanju nalog o telesih;
Geometrija in merjenje
uporablja obrazce za izračun površine in prostornine prizme, valja,
piramide in stožca ter za računanje neznanih količin;
Izrazi
izračuna vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane vrednosti
spremenljivk.

LEGENDA:

Taksonomske stopnje (po Bloomu): I – znanje in prepoznavanje, II – razumevanje in uporaba, III – analiza in sinteza ter vrednotenje.
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Taksonomska
stopnja

Razred

Območje

IV.

zeleno

III.

rumeno

IV.

rdeče

IT

ID

0,77

0,38

0,64

0,41

0,58

0,54

0,14

0,30

0,74

0,52

0,61
0,30

0,50
0,57

0,46

0,51

0,22

0,47

0,12
0,41

0,45
0,46

0,18

0,45

6. in 7.
III.

nad modrim

IV.

rumeno

III.

rumeno

IV.

modro

II.

rdeče

III.

8. in 9.

modro

IV.

modro

IV.

modro

III.

modro

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Povprečni dosežek postavk po nalogah, ki preverjajo znanje na prvi taksonomski stopnji, je 62,2 %, na drugi 55,3 %,
na tretji 42,8 % in na četrti taksonomski stopnji 52,9 %. Od postavk, ki preverjajo znanje:
−

−

−

−

prve taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 6.a.1, kjer so učenci pravilno zapisali manjkajoči
člen zaporedja s celimi števili (96 %), najnižji pa pri postavki 6. c, kjer so učenci zapisali pravilo danega
zaporedja števil (20 %);
druge taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 3.b.2, kjer so učenci ponazorili podatke iz
preglednice s prikazom v vrsticah (85 %), najnižji pa pri postavki 7.c.2, kjer so učenci rešili geometrijski
problem s preoblikovanjem dveh pravokotnih trikotnikov v ploščinsko enake like ter izračunali obseg (38 %);
tretje taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 2. f, kjer so učenci narisali lik s trikrat tolikšno
ploščino danega lika (71 %), najnižji pa pri postavki 8.b.2, kjer so učenci zapisali vrednost v evrih za izračunan
matematični problem (14 %);
četrte taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 8.a.1, kjer so učenci uporabili pravilno strategijo
za reševanje naloge iz vsakdanjega življenja (77 %), najnižji pa pri postavki 9.4, kjer so uporabili Pitagorov izrek
pri računanju telesne višine piramide (12 %).

Najuspešnejši so bili učenci pri nalogi, ki je preverjala znanje obdelave podatkov v povezavi z razmerjem med
dvema količinama in verjetnostjo dogodka (naloga 3). Najslabše rešena naloga je bila naloga s področja
prostorske geometrije, ki povezuje razumevanje osnovnih pojmov pravilne enakorobe štiristrane piramide ter
uporabo obrazcev za računanje površine in prostornine te piramide (naloga 9).
SKLEPNE UGOTOVITVE
Predmetna komisija 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. Preizkus je bil v
celoti sestavljen po zastavljenih smernicah. Izkazalo se je, da ima preizkus visok indeks zanesljivosti (0,94).
V komisiji med večje vrzeli v znanju uvrščamo razumevanje pojmov prostorske geometrije v povezavi z uporabo
Pitagorovega izreka pri računanju površine in prostornine telesa. Učenci imajo tudi težave pri reševanju algebrskih
izrazov in enačb, še posebej pri utemeljevanju ustrezne rešitve dane enačbe.
Predmetna komisija za matematiko je tudi v letu 2018 preverjala morebitne razlike v dosežkih učencev 6. in 9. razreda
pri isti nalogi iz ravninske geometrije (v 6. razredu naloga 7, v 9. naloga 2).
V komisiji ugotavljamo, da so bili devetošolci uspešnejši (IT = 0,64) od šestošolcev (IT = 0,51), čeprav se vsebina
naloge po učnem načrtu obravnava v 4. in 5. razredu. Pri vseh postavkah so bili devetošolci uspešnejši od
šestošolcev, kar je razvidno iz spodnjih preglednic.

9. razred

6. razred
Postavka

Indeks težavnosti

Postavka

Indeks težavnosti

7. a

0,78

2. a

0,86

7. b

0,73

2. b

0,79

7. c

0,45

2. c

0,71

7. d

0,28

2. d

0,41

7. e

0,23

2. e

0,37

7. f

0,58

2. f

0,71

Predlagamo, da učitelji še posebej skrbno izgrajujejo matematični jezik (natančno izražanje, razumevanje
matematičnih pojmov, uporaba ustrezne terminologije in simbolike) in posebno pozornost namenjajo
matematično pravilnim zapisom. Pri reševanju nalog s področja ravninske in prostorske geometrije naj učenci
uporabljajo modele ter s tem razvijajo ravninsko in prostorsko predstavljivost.
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Pri reševanju besedilnih nalog naj se učenci navajajo na uporabo bralnih strategij, da bodo besedilno nalogo
korektno opisali z matematičnim jezikom, strategije reševanja pripadajočega problema naj 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 znanje različnih učnih vsebin ob kompleksnih nalogah, s poudarkom na razumevanju.
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1.

a)

Na črto zapiši številski izraz po besedilu.
Vsota števil 27 in − 87. ___________________________
Kvadrat števila 2 . _______________________________
3
Tretja potenca števila − 0,1. _______________________

(1 točka)

(1 točka)
(1 točka)

1.

b)

Izračunaj.

−3,4 − (− 4,5) =

(1 točka)

1 ⋅ ( −10,5) =
5

(1 točka)

64 =
361

(1 točka)
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2. Na kvadratni mreži so narisani liki A, B, C, D, E, F in G.
A

B

E

2.

a)

C

F

D

G

Kateri izmed narisanih likov so štirikotniki?
Odgovor: ________________________________
(1 točka)

2.

b)

Kateri izmed narisanih likov so kvadrati?
Odgovor: ________________________________
(1 točka)

2.

c)

Kateri izmed narisanih likov imajo enako ploščino kakor lik A?
Odgovor: ________________________________
(1 točka)
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2.

d)

Kateri izmed narisanih likov imajo dvakrat tolikšno ploščino kakor lik A?
Odgovor: ________________________________
(1 točka)

2.

e)

Kateri izmed narisanih likov imajo ploščino enako vsoti ploščin likov A in C?
Odgovor: ________________________________
(1 točka)

2.

f)

Nariši lik, ki ima trikrat tolikšno ploščino kakor lik A.

(1 točka)
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3. V 9. a razredu se vsak učenec ukvarja samo z enim hobijem. Podatke so
ponazorili s krožnim prikazom.

Zbiranje znamk
Šivanje
Modeliranje
Igranje šaha
Pohodništvo

3.

a)

S šivanjem se ukvarjata 2 učenca. Dopolni preglednico.
Hobi

Število učencev

Pohodništvo
Igranje šaha
Modeliranje
Zbiranje znamk
Šivanje

2
(2 točki)

310

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

3.

b)

Podatke iz preglednice ponazori s prikazom v vrsticah.
Šivanje
Zbiranje znamk
Modeliranje
Pohodništvo
Igranje šaha
Legenda:

2 učenca
(2 točki)

3.

c)

Kolikšno je v tem razredu razmerje med številom učencev, ki se ukvarjajo s šahom,
in številom učencev, ki se ne ukvarjajo s šahom?

Odgovor: _________________________________________________________________
(1 točka)

3.

d)

Kolikšna je verjetnost, da se naključno izbrani učenec tega razreda ukvarja s šahom?

Odgovor: _________________________________________________________________
(1 točka)
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4.

Zala in Žan sta imela skupaj 452,49 €. Zala je imela dvakrat toliko denarja kakor Žan.
Koliko evrov je imel Žan? Koliko pa Zala?
Reševanje:

Odgovor: Žan je imel ____________ €, Zala pa _____________ €.
(3 točke)
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5.

a)

Reši enačbo x + 1 − 2 x =
2.
2

Reševanje:

(2 točki)

5.

b)

Utemelji, ali je x = 1 rešitev enačbe 5 − 3 x =− x + 2.
3

Utemeljitev:

(1 točka)

5.

c)

Poenostavi izraz.

( x − 3)

2

– ( x – 1)( x + 1) =

(3 točke)
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6.

a)

Zapiši manjkajoče člene zaporedij.

6

2

−2

−10
(1 točka)

0,3

2,7

8,1

24,3
(1 točka)

6.

b)

Dopolni zaporedje po danem pravilu.
Pravilo: Vsak člen zaporedja od drugega naprej je za 1 2 večji od predhodnega.
3

−2 2
3

−1
(2 točki)

6.

c)

Dano je zaporedje. Zapiši pravilo.

2

1

1
2

1
4

1
8

Pravilo:

(1 točka)
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7.

Maja in Tone sta izrezala modela dveh skladnih pravokotnih trikotnikov z dolžinama katet
3 cm in 4 cm.

7.

a)

Dopolni.
Ploščina pravokotnega trikotnika z dolžinama katet 3 cm in 4 cm je
_____________.

(1 točka)

7.

b)

Maja je s trikotnikoma oblikovala deltoid, tako da sta se hipotenuzi trikotnikov stikali.
Dopolni.
Ploščina oblikovanega deltoida je ______________ cm2 .
Obseg oblikovanega deltoida je ______________ cm.

(2 točki)

7.

c)

Tone je s trikotnikoma oblikoval enakokraki trikotnik, tako da sta se krajši kateti
trikotnikov stikali. Dopolni.
Ploščina oblikovanega enakokrakega trikotnika je ______________ cm2 .
Obseg oblikovanega enakokrakega trikotnika je ______________ cm.

(2 točki)

7.

d)

Maja je s trikotnikoma oblikovala še druge like tako, da sta se trikotnika stikala v
enako dolgih stranicah. Med spodaj naštetimi liki obkroži tistega, ki ga je še lahko
oblikovala.
Pravilni petkotnik

Enakostranični trikotnik

Pravokotnik

Kvadrat
(1 točka)
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8.

V rokometnem klubu potrebujejo 13 novih žog. Trener je pridobili dve ponudbi, iz
trgovine ŽOGA-AGOŽ in trgovine ŠPORT-TROPŠ.

8.

a)

Trener je naročil, da v trgovini ŽOGA-AGOŽ pripravijo 13 žog. Koliko evrov bo
plačal?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________________________________________________
(2 točki)
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8.

b)

Koliko evrov bi trener plačal za 13 rokometnih žog v trgovini ŠPORT-TROPŠ?
Reševanje:

Odgovor: _________________________________________________________________
(2 točki)

8.

c)

Ali bi trener v trgovini ŠPORT-TROPŠ plačal več ali manj kakor v trgovini ŽOGAAGOŽ? Za koliko?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________________________________________________
(2 točki)
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9.

Milka je oblikovala pravilno enakorobo štiristrano piramido. Na centimetrsko mrežo je
narisala osnovno ploskev te piramide.

1 cm
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Kolikšni sta površina in prostornina piramide, ki jo je oblikovala Milka?
Pomagaj si tudi s sliko, ki jo je Milka narisala na centimetrski mreži.
Reševanje:

Odgovor: ____________________________________________________________________________
(6 točk)
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4.2.7 Predmetna komisija za kemijo
4.2.7.1 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz kemije v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.7.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri kemiji, 9. razred
Slika 4.2.7.1.2: Porazdelitev točk pri kemiji, 9. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.7.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.7.1.2: Povprečno število odstotnih točk v letih, ko je potekal NPZ iz kemije na koncu osnovne šole
Preglednica 4.2.7.1.3: Porazdelitev dosežkov pri kemiji po regijah, 9. razred
Preglednica 4.2.7.1.4: Specifikacijska tabela, kemija, 9. razred
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4.2.7.1 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz kemije v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
S preizkusom znanja iz kemije je predmetna komisija skušala ugotoviti poznavanje izbranih kemijskih pojmov,
njihovo razumevanje in sposobnost povezovanja teh pojmov med seboj pri učencih na koncu osnovne šole.
Izhodišča za snovanje preizkusa znanja in njegova struktura so opisani v dokumentu Informacije o preizkusu znanja.
Vsebine, ki jih preizkus preverja in so ključne za razvijanje kemijske pismenosti osnovnošolcev ter za razumevanje
sprememb v okolju, vključujejo te cilje:
−
−
−
−
−
−
−
−

razumevanje ključnih razlik med lastnostmi snovi in njihovimi spremembami;
razumevanje učinkov snovi na okolje ter posledic njihove uporabe;
razumevanje vzrokov za številčnost in raznolikost snovi – zgradba snovi in povezovanje delcev;
uporaba podatkov v periodnem sistemu, poznavanje osnovnih lastnosti skupin kemijskih elementov glede na
njihovo lego v periodnem sistemu;
razumevanje kemijske reakcije kot snovne in energijske spremembe – zapisovanje preprostih snovi in
njihovih sprememb s simbolnim zapisom in njihovo poimenovanje v kemijskem jeziku;
sposobnost povezovanja makro- in submikroskopske ravni predstavitev kemijskih pojmov s simbolnimi zapisi;
uporaba ugotovitev eksperimentalnega dela pri razumevanju kemijskih pojmov in razvijanju metod
raziskovanja;
poznavanje lastnosti skupin snovi, pomembnih za življenje: kisline, baze in soli; ogljikovodiki ter kisikove
organske spojine.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
V preglednici 4.2.7.1.1 so podani osnovni statistični podatki, povezani z NPZ iz kemije na koncu osnovne šole v
letu 2018.
Preglednica 4.2.7.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk v preizkusu
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število točk v odstotkih
Standardni odklon
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

4.205
33
33
16,76
50,79
21,99
0,50
0,89

Vse možne točke (33 ali 100 %) je doseglo 29 učencev (0,69 %), 1 učenec (0,02 %) ni na preizkusu znanja dosegel
nobene točke.
Preglednica 4.2.7.1.2: Povprečno število odstotnih točk v letih, ko je potekal NPZ iz kemije na koncu osnovne šole
Leto preverjanja

Povprečno število odstotnih točk

2007

63,46

2010

55,61

2012

52,45

2015

67,22

2018

50,79
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.7.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri kemiji, 9. razred

Porazdelitev dosežkov po spolu je skoraj simetrična, vendar je mogoče ugotoviti, da so učenke v povprečju
dosegle nekoliko večje število odstotnih točk kot učenci.
Preglednica 4.2.7.1.3: Porazdelitev dosežkov pri kemiji po regijah, 9. razred
Regija

Obalno-kraška regija
Goriška regija
Primorsko-notranjska regija
Gorenjska regija
Osrednjeslovenska regija
Jugovzhodna Slovenija
Posavska regija
Zasavska regija
Savinjska regija
Koroška regija
Podravska regija
Pomurska regija
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Povprečje

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

40,48
47,35
49,80
55,74
51,39
50,91
47,47
52,02
55,89
44,60
49,34
50,43

18,55
21,67
19,87
21,58
22,23
22,52
22,66
21,64
22,72
20,30
21,28
21,13

228,00
238,00
127,00
476,00
1.140,00
261,00
174,00
126,00
480,00
135,00
605,00
215,00

10,00
7,00
5,00
10,00
25,00
9,00
7,00
4,00
13,00
5,00
21,00
9,00

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.2.7.1.2: Porazdelitev točk pri kemiji, 9. razred

ZELENO OBMOČJE

Učenci so uspešni pri prepoznavanju submikroskopskega prikaza zmesi elementa in spojine ter prikazu
razporeditve delcev v trdnem agregatnem stanju. Poznajo pomen pojmov reaktant in produkt ter nevtralizacija.
Znajo povezati zgradbo atoma z lego elementa v periodnem sistemu elementov (PSE).
Učenci:
− razumejo soodvisnost med zgradbo atoma in lego v PSE in vedo, da številka periode pove, kolikšno je število
lupin v atomu nekega elementa (naloga 2);
− znajo opredeliti reaktante in produkte kemijske reakcije (naloga 3);
− poznajo reakcijo nevtralizacije (naloga 4);
− prepoznajo gradnike (atome/molekule) elementov/spojin (naloga 5);
− razumejo pojme snovi in agregatna stanja snovi z razporeditvijo ter gibanjem gradnikov (delcev) (naloga 13. b).
Zgled: naloga 5
RUMENO OBMOČJE

Učenci so uspešni pri prepoznavanju simbolnih zapisov. Poznajo zgradbo in lastnosti snovi. Prepoznajo alkohole
kot kisikove organske spojine.
Učenci:
− poznajo simbol/formulo kot zapis za atom elementa/molekulo elementa oziroma spojine (naloga 1);
− poznajo osnovne značilne lastnosti alkalijskih kovin (naloga 6);
− ločijo strukturno in molekulsko formulo molekule metana(naloga 9);
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− razumejo soodvisnost med zgradbo atoma in lego v PSE (naloga 12);
− razumejo soodvisnosti zgradbe in lastnosti snovi (naloga 16. a);
− razlikujejo med skupinami kisikovih organskih spojin (naloga 20. a).
Zgled: naloga 6

RDEČE OBMOČJE

Učenci so uspešni pri prepoznavanju modelov molekul organskih spojin in njihovi predstavitvi s simbolnimi zapisi.
Ločijo med vrstami kemijskih vezi. Na ravni delcev prepoznavajo prehode med agregatnimi stanji. Razumejo
pomen pH-lestvice in znajo poimenovati funkcionalno skupino alkoholov.
Učenci:
− znajo zapisati formule binarnih ionskih spojin (naloga 7);
− na osnovi modela prepoznajo molekulo spojine s karbonilno (ketonsko) funkcionalno skupino (naloga 8);
− razlikujejo med polarnostjo vezi in polarnostjo molekule in razlikujejo med nastankom ionske vezi/ionske
spojine (kristala) in kovalentne vezi/molekule (naloga 10);
iz
shematskega prikaza razporeditve delcev v snovi prepoznajo agregatna stanja snovi in prehode med njimi
−
(naloga 13. a);
− razumejo, da ločevanje snovi iz zmesi temelji na razlikah v lastnostih snovi v zmesi (naloga 14. a);
− prepoznajo fizikalne spremembe pri destilaciji (naloga 14. b);
− razlikujejo med raztopinami kislin in baz glede na vsebnost oksonijevih in hidroksidnih ionov in znajo uporabiti
pH-lestvico kot merilo za oceno kislosti in bazičnosti raztopin (naloga 17.b.1);
znajo
iz modela molekule ogljikovodika sklepati na strukturno ali racionalno formulo ogljikovodika (naloga 19. a);
−
− poznajo poimenovanje osnovnih ogljikovodikov (naloga 19. b);
− poznajo hidroksilno funkcionalno skupino (naloga 20. b).
Zgled: naloga 14
MODRO OBMOČJE

Učenci znajo zapisati urejeno enačbo kemijske reakcije. Razumejo energijske spremembe pri kemijski reakciji.
Razumejo pojem raztopina in znajo izračunati masni delež topljenca v raztopini. Razumejo, da je adicija reakcija,
značilna za nenasičene ogljikovodike.
Učenci:
− znajo iz energijskega diagrama sklepati na spremembo energije pri kemijski reakciji (naloga 11);
− razumejo povezavo med trdoto vode in penjenjem milnice (naloga 15. a);
− razumejo soodvisnosti zgradbe in lastnosti snovi (naloga 16.b.1);
− poznajo kemijske enačbe kot zapise kemijskih reakcij (naloga 17.a.1);
− poznajo pravila za urejanje kemijskih enačb (naloga 17.a.2);
− razlikujejo med raztopinami kislin in baz glede na vsebnost oksonijevih in hidroksidnih ionov ter poznajo
reakcijo nevtralizacije (naloga 17.b.2);
− znajo izračunati maso raztopine (naloga 18.1);
− znajo izračunati masni delež topljenca v raztopini (naloga 18.2);
− poznajo reaktivnost ogljikovodikov pri sobnih pogojih (reakcija adicije) (naloga 19. c);
− poznajo produkte popolnega gorenja kisikovih organskih spojin in poznajo pravila za urejanje kemijskih enačb
(naloga 20. c).
Zgled: naloga 18
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NAD MODRIM OBMOČJEM

Sem spadajo 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 kakor tretjina najboljših učencev, tj. učencev, ki so uvrščeni v
modro območje.
Manj kot tretjina najuspešnejših učencev zna ustrezno utemeljiti svoje odgovore pri nalogah, ki so vezane na
eksperimentalne vsebine.
Učenci:
− razumejo povezavo med trdoto vode in penjenjem milnice (naloga 15. b);
− razumejo soodvisnosti zgradbe in lastnosti snovi (naloga 16.b.2).
Zgled: naloga 16. b
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.7.1.4: Specifikacijska tabela, kemija, 9. razred
Naloga

Točke

Področje

Taksonomska
stopnja

Razred

I.

8.

I.

8.

Cilj – učenec:

Območje

IT

ID

0,71

0,46

0,79

0,41

zeleno

0,83

0,38

zeleno

0,78

0,33

1

1

Zgradba snovi

2

1

Atom in PS

3

1

Kemijske reakcije

I.

8.

pozna simbol/formulo kot zapis za atom elementa/molekulo elementa oziroma
spojine;
razume soodvisnost med zgradbo atoma in lego v PSE in ve, da številka periode
pove, kolikšno je število lupin v atomu nekega elementa;
zna opredeliti reaktante in produkte kemijske reakcije;

4

1

Kisline, baze in soli

II.

9.

pozna reakcijo nevtralizacije;

5

1

Zgradba snovi

II.

8.

prepozna gradnike (atomi/molekule) elementov/spojin;

zeleno

0,74

0,28

6

1

Elementi v PS

I.

8.

pozna osnovne značilne lastnosti alkalijskih kovin;

rumeno

0,71

0,30

7

1

Povezovanje delcev

II.

8.

zna zapisati formule binarnih ionskih spojin;

rdeče

0,51

0,36

8

1

Kisikove org. spojine

0,58

0,31

9

1

Ogljikovodiki

0,73

0,33

10

1

Povezovanje delcev

0,58

0,47

11

1

13

14
15
16
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9.

II.

8.

II.

8.

Kemijske reakcije

II.

8.

razlikuje med polarnostjo vezi in polarnostjo molekule in razlikujejo med nastankom
ionske vezi/ionske spojine (kristala) in kovalentne vezi/molekule
zna iz energijskega diagrama sklepati na spremembo energije pri kemijski reakciji;

III.

8.

razume soodvisnost med zgradbo atoma in lego v PSE;

1

Atom in PS

13. a

1

Zgradba snovi

13. b

1

Zgradba snovi

14. a
14. b
15. a
15. b
16. a
16.b.1
16.b.2

1
1
1
1
1
1
1

Snovi
Snovi
Snovi
Snovi
Povezovanje delcev
Povezovanje delcev
Povezovanje delcev

12

II.

na osnovi modela prepozna molekulo spojine s karbonilno (ketonsko) funkcionalno
skupino;
loči strukturno in molekulsko formulo molekule metana;

II.

8.

II.

8.

II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.

7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.

iz shematskega prikaza razporeditve delcev v snovi prepozna agregatna stanja snovi
in prehode med njimi;
razume pojme snovi in agregatna stanja snovi z razporeditvijo ter gibanjem
gradnikov (delcev);
razume, da ločevanje snovi iz zmesi temelji na razlikah v lastnostih snovi v zmesi;
prepozna fizikalne spremembe pri destilaciji;
razume povezavo med trdoto vode in penjenjem milnice;
razume povezavo med trdoto vode in penjenjem milnice;
razume soodvisnosti zgradbe in lastnosti snovi;
razume soodvisnosti zgradbe in lastnosti snovi;
razume soodvisnosti zgradbe in lastnosti snovi.
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rumeno
zeleno

rdeče
rumeno
rdeče
modro

0,56

0,14

rumeno

0,65

0,40

0,57

0,35

0,75

0,27

0,47
0,54
0,41
0,21
0,56
0,34
0,24

0,45
0,30
0,27
0,39
0,35
0,44
0,42

rdeče
zeleno
rdeče
rdeče
modro
nad modrim
rumeno
modro
nad modrim

Naloga

17

18
19

20

17.a.1
17.a.2
17.b.1

Točke

1
1

Področje

Kemijske reakcije
Kemijske reakcije
Kisline, baze in soli

Taksonomska
stopnja

Razred

II.
II.

8.
8.

III.

9.

III.

9.

17.b.2

1

Kisline, baze in soli

18.1
18.2
19. a

1
1
1

Kisline, baze in soli
Kisline, baze in soli
Kisline, baze in soli

II.
II.

9.
9.

II.

8.

19. b
19. c
20. a
20. b
20. c

1
1
1
1
1

Kisline, baze in soli
Ogljikovodiki
Ogljikovodiki
Ogljikovodiki
Kisikove org. spojine

II.
II.
I.
I.

8.
8.
9.
9.

II.

9.

Cilj – učenec:

Območje

pozna kemijske enačbe kot zapise kemijskih reakcij;
pozna pravila za urejanje kemijskih enačb;
razlikuje med raztopinami kislin in baz glede na vsebnost oksonijevih in hidroksidnih
ionov ter zna uporabiti pH-lestvico kot merilo za oceno kislosti in bazičnosti
raztopin;
razlikuje med raztopinami kislin in baz glede na vsebnost oksonijevih in hidroksidnih
ionov ter pozna reakcijo nevtralizacije;
zna izračunati maso raztopine;
zna izračunati masni delež topljenca v raztopini;
zna iz modela molekule ogljikovodika sklepati na strukturno ali racionalno formulo
ogljikovodika;
pozna poimenovanje osnovnih ogljikovodikov;
pozna reaktivnost ogljikovodikov pri sobnih pogojih (reakcija adicije);
razlikuje med skupinami kisikovih organskih spojin;
pozna hidroksilno funkcionalno skupino;
pozna produkte popolnega gorenja kisikovih organskih spojin in pozna pravila za
urejanje kemijskih enačb.

modro
modro

IT

ID

0,22
0,20
0,50

0,57
0,56
0,48

0,32

0,60

0,31
0,28
0,51

0,55
0,58
0,58

0,42
0,35
0,67
0,42
0,32

0,58
0,44
0,51
0,55
0,62

rdeče
modro
modro
modro
rdeče
rdeče
modro
rumeno
rdeče
modro

LEGENDA:

Taksonomske stopnje (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
Analiza dosežkov učencev glede na uspešnost reševanja posameznih nalog v preizkusu znanja
Glede na uspeh reševanja so naloge razvrščene v štiri skupine: (1) IT pod 0,50; (2) IT od 0,51 do 0,69; (3) IT od 0,70
do 0,87 in (4) IT nad 0,88.
Prva skupina nalog
V prvo skupino nalog z IT pod 0,50 je uvrščenih šest nalog. Vse naloge, ki so bile za učence najtežje, so bile v
zadnjem delu preizkusa znanja in so bile večdelne, večinoma prostih odgovorov (npr. naloge kratkih odgovorov).
Za učence je bila najtežja 18. naloga (IT = 0,30; ID = 0,56), ki je preverjala učenčevo uporabno znanje izračuna
mase raztopine organske kisline (citronska kislina) in masni delež te kisline v raztopini. Če učenci niso pravilno
izračunali mase raztopine, so napačno izračunali tudi masni delež citronske kisline v podani raztopini. Naloga ima
sicer ustrezen indeks diskriminativnosti, kar pomeni, da so v večini učenci, ki so bili uspešnejši na preizkusu znanja,
to nalogo pravilno rešili.
Dve nalogi sta bili za učence enako zahtevni (IT = 0,31), vendar še vedno dokaj zahtevni glede na določen indeks
težavnosti. Pri 15. nalogi so morali učenci iz podanih podatkov o eksperimentalnem delu izbrati tisto epruveto z
vzorčno vodo, kjer se ta najbolj peni in je vzorčna voda destilirana voda. Pri analizi podatkov iz tabele opažanj pri
poskusu so bili učenci nekoliko uspešnejši (IT = 0,41; ID = 0,27) kot pri drugem delu naloge, kjer so morali svojo
izbiro utemeljiti (IT = 0,21; ID = 0,39). Indeksa diskriminativnosti pa kažeta, da so učenci, ki so pravilno izbrali
epruveto z destilirano vodo, bili manj uspešni na celotnem preizkusu znanja, pri utemeljitvi izbire epruvete pa so
učenci z boljšim skupnim uspehom na preizkusu znanja podali ustreznejšo utemeljitev izbire epruvete z
destilirano vodo (npr. voda je mehka, ker ne vsebuje raztopljenih soli, zato se milnica bolje peni).
Enak skupni IT kakor 15. naloga ima tudi 17. naloga. Učenci so morali pri tej nalogi zapisati in urediti enačbo gorenja
magnezija ter ugotoviti, kakšen je pH raztopine, ki nastane, če magnezijevemu oksidu dodamo vodo. V tretjem delu
naloge pa so morali učenci navesti, katera vrsta kemijske reakcije poteče, če v nastalo raztopino magnezijevega
hidroksida uvajamo vodikov klorid. Indeks diskriminativnosti celotne naloge (ID = 0,68) kaže, da so nalogo uspešno
rešili večinoma učenci, ki so bili uspešni tudi na celotnem preizkusu znanja. Naloga torej dobro razločuje med
različno uspešnimi učenci. So pa imeli učenci največ težav pri zapisu urejene enačbe gorenja magnezija. Učenci so
morali vedeti, da je za gorenje kovine potreben kisik in da pri gorenju nastane oksid te kovine. Okoli petina jih je
pravilno zapisala enačbo gorenja magnezija (IT = 0,22), 2 % učencev manj pa je to enačbo tudi pravilno uredilo (IT =
0,20). 30 % več učencev je vedelo, da je vodna raztopina kovinskega oksida bazična (IT = 0,50), čeprav niso znali
zapisati urejene enačbe gorenja magnezija. Tretji del naloge, kjer so morali poimenovati kemijsko reakcijo med
bazo in kislino kot nevtralizacija, je uspešno rešilo 32 % učencev (IT = 0,32). Ugotoviti je tudi mogoče, da naloge
sploh ni reševalo največje število učencev med vsemi nalogami v preizkusu znanja. Enačbe ni niti poskušala zapisati
okoli četrtina učencev, katera vrsta kemijske reakcije je potekla med uvajanjem vodikovega klorida v nastalo
bazično raztopino produktov gorenja magnezija, pa ni zapisala skoraj tretjina učencev.
Rezultati analize 16. naloge kažejo, da je bila ta naloga za učence zahtevna (IT = 0,38), vendar dobro razločuje
med boljšimi in slabšimi učenci (ID = 0,50). V prvem delu naloge so morali učenci določiti, katera epruveta
prikazuje ustrezni dvofazni sistem heksana in vode. V zmes je bil dodan kristal joda, ki se je v heksanu raztopil.
Učenci so morali poznati dejstvo, da je gostota ogljikovodikov (npr. heksana) manjša, kot je gostota vode. Malo
več kot polovica učencev (56 %; ID = 0,35) je pravilno določila epruveto, ki prikazuje ustrezni dvofazni sistem,
vendar je le 24 % (ID = 0,42) učencev pravilno utemeljilo svojo odločitev z dvema utemeljitvama. Eno pravilno
trditev je navedlo 34 % učencev (ID = 0,44). Vsi deli nalog kažejo dobro ločljivost med slabšimi in boljšimi učenci
na celotnem preizkusu znanja iz kemije.
Pri 19. nalogi (IT = 0,42; ID = 0,65) so morali učenci v prvem delu prepoznati, kateri nenasičen ogljikovodik
predstavlja kalotni model na sliki. V drugem delu so morali na osnovi modela zapisati strukturno ali racionalno
formulo tega ogljikovodika, ga poimenovati ter v tretjem delu ugotoviti, s katero od navedenih snovi ta
ogljikovodik lahko reagira pri sobnih pogojih. Polovica učencev je ustrezno prepoznala model in ga prevedla v
simbolni zapis. Manj učencev (42 %) je ogljikovodik tudi pravilno poimenovalo kot propin, le 35 % učencev pa je
izbralo pravilno snov (raztopina broma), ki s propinom reagira pri sobnih pogojih.
Pri zadnji nalogi v preizkusu znanja (20. naloga) z IT 0,47 in ID 0,70, ki je bila sestavljena iz treh delov, so morali učenci
vedeti, da metanol spada med alkohole, poimenovati so morali funkcionalno skupino alkoholov (hidroksilna) ter
dopolniti in urediti enačbo kemijske reakcije za gorenja metanola (zapisati 4 H2O). Najuspešnejši so bili učenci pri
reševanju prvega dela naloge. 67 % učencev je pravilno umestilo metanol med alkohole, manj kot polovica (le 42 %)
pa je poznala ime funkcionalne skupine alkoholov. Še manj, le 32 %, učencev pa je pravilno dopolnilo simbolni zapis
gorenja tega alkohola v motorju dirkalnega avtomobila. Naloge ni v celoti rešilo kar 21,3 % učencev.
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Druga skupina nalog
V drugo skupino nalog z IT od 0,51 do 0,69 je uvrščenih sedem nalog. Vse, za učence srednje zahtevne naloge
glede na indekse težavnosti, so bile umeščene v osrednji del preizkusa znanja. Pet nalog je bilo izbirnega tipa z
enim pravilnim odgovorom, dve pa sta bili nalogi prostih odgovorov (naloge kratkih odgovorov in risanja
submikropredstavitev).
Za učence najzahtevnejši nalogi druge skupine sta bili 7. in 14. naloga. Obe imata indeks težavnosti 0,51, torej ju je
pravilno rešilo le malo več kot pol učencev. Pri 7. nalogi (ID = 0,36) so morali učenci izmed štirih simbolnih zapisov
ionskih spojin izbrati tisto, ki predstavlja pravilni zapis ionske spojine (aluminijev oksid).
Pri 14. nalogi (ID = 0,48) pa so morali učenci prepoznati aparaturo za destilacijo, ki je bila predstavljena na shemi.
Manj kot polovica učencev razume, da pri destilaciji, kot metodi ločevanja zmesi pride do dvakratne spremembe
agregatnega stanja tekoče snovi v zmesi, ki se destilira. Najprej tekoča komponenta zmesi izpareva, nato pa para
te snovi v hladilniku kondenzira. Obe spremembi je pravilno navedlo 47 % učencev. Malo več kot polovica (le 54
%) učencev pa je pravilno zapisala (oziroma le izbrala med dvema ponujenima odgovoroma – torej je bila naloga
dejansko alternativnega tipa in bi zato pričakovali večji odstotek pravilnih odgovorov), da pri destilaciji poteka
fizikalna sprememba snovi.
Enajsta naloga je od učencev zahtevala branje grafičnega prikaza energijskih sprememb pri kemijski reakciji
gorenja vodika, ki bi se lahko uporabljala za pogon vozil. Naloga je izbirnega tipa, podaja specifičen kontekst
uporabe vodika kot gorivo, pravilno pa jo je rešila malo več kot polovica učencev (IT = 0,56), vendar je indeks
diskriminativnosti le 0,14. Ta naloga najslabše razločuje med dobrimi in slabimi učenci. Iz strukture in vsebine
naloge, predvsem pa iz pravilnega odgovora, da se pri gorenju vodika sprošča energija (ponujeni pravilen
odgovor je v vsebini o energijskih spremembah pri kemijski reakciji zajemal osnovne pojme), težko sodimo, kaj so
vzroki za slabo razločevalno sposobnost naloge.
Skoraj 60 % učencev je pravilno rešilo 8. in 10. nalogo. Pri 8. (IT = 0,58; ID=0,31) so morali prepoznati kroglični
model propanona, ki je topilo za barve in lake. Izbirati so morali med štirimi modeli spojin kisikovih organskih
spojin, tri so imele po tri ogljikove atome, kar je značilno tudi za propanon, ena pa je imela štiri ogljikove atome. Ta
model je prikazoval tudi pomanjkljivo zgradbo molekule.
Deseta naloga (ID = 0,47) je bila izbirnega tipa. Učenci so morali izbrati pravilni odgovor, ki velja za molekulo
vode. 58 % učencev je ustrezno odgovorilo, da za molekulo vode velja, da se atomi v njej povezujejo s kovalentno
vezjo.
Učenci so morali pri reševanju 12. naloge na osnovi shematskega prikaza razporeditve elektronov in podatkov, da
lahko atom elementa odda tri elektrone, sklepati na razporeditev elektronov v nastalem ionu. Poleg tega pa so
morali elektronsko konfiguracijo tega iona povezati z elektronsko konfiguracijo žlahtnega plina in ta plin
poimenovati. Pravilen odgovor, ki je neon, je izbralo 65 % učencev. Naloga pa ima tudi zadovoljive razločevalne
lastnosti (ID = 0,40).
Pri 13. nalogi (IT = 0,66; ID = 0,39) so morali učenci brati in risati submikropredstavitve. Ker naloga ni eksplicitno
podala, katero snov submikropredstavitev prikazuje, je bilo mogoče v drugem delu naloge narisati več možnih
submikropredstavitev, ki prikazujejo snov, ko se ohladi pod temperaturo tališča. Pri tem so bile razdalje med delci,
ki prikazuje trdno agregatno stanje, lahko zelo majhne (narisane sheme delcev so se dotikale) ali pa so bile sheme
delcev narisane nekoliko narazen (mogoče je, da so imeli učenci med reševanjem v mislih vodo). Obe možnosti
sta se upoštevali kot pravilni. V prvem delu naloge pa so morali učenci poimenovati spremembo agregatnega
stanja, ki jo prikazuje submikropredstavitev. Nekaj več kot polovica (57 %) jih je pravilno podala spremembo
agregatnega stanja snovi, to je izhlapevanje oz. opis prehoda snovi med tekočim in plinastim agregatnim stanjem.
Kar 75 % učencev pa je pravilno rešilo drugi del naloge, kjer so morali narisati razporeditev delcev v trdnem
agregatnem stanju.
Tretja skupina nalog
V tretjo skupino nalog z IT od 0,70 do 0,87 je uvrščenih sedem nalog.
Prva in 6. naloga imata isti indeks težavnosti, kar pomeni, da je 71 % učencev nalogi pravilno rešilo. Pri 1. nalogi so
morali učenci ugotoviti, da je v molekuli etanojske kisline osem atomov elementov. Indeks diskriminativnosti te
naloge znaša 0,46, kar predstavlja zadovoljive merske karakteristike naloge. Pri 6. nalogi pa so morali učenci vedeti,
zakaj natrij hranimo v vodi. Pravilna trditev je bila, da ne pride v stik s kisikom in vodo. Indeks diskriminativnosti te
naloge je nekoliko nižji (ID = 0,30), vendar še vedno zadovoljiv. Večina učencev torej pozna lastnosti alkalijskih
kovin, ki jih je potrebno upoštevati pri hrambi teh elementov.
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Pri 9. nalogi (IT = 0,73; ID = 0,33) so morali učenci prepoznati strukturno formulo molekule metana. Navodilo
naloge je bilo podano z uvodnim kontekstom uporabe naravnega plina v gospodinjstvu, ki vsebuje predvsem
metan. Učenci so imeli na voljo štiri simbolne zapise, dva od teh sta bili molekulski formuli – ena pravilna, druga
zapisana napačno, ter dve strukturni formuli, ena pravilna, druga pa je vsebovala štiri atome ogljika in centralno
atom vodika, kar je narobe, saj atom vodika ne more tvoriti štirih kovalentnih vezi, ker ima le en valenčni elektron.
Pri 5. nalogi (IT = 0,74; ID = 0,28), ki je bila izbirnega tipa, so morali učenci brati submikropredstavitev plinaste
zmesi elementa in spojine ter določiti, kaj vsebuje erlenmajerica. Kar 74 % učencev je izbralo pravilni odgovor, da
je v erlenmajerici zmes elementa in spojine. Učenci torej vedo, da predstavlja prikaz molekule elementa dva
povezana krožca, ki sta enake velikosti in barve, ter da prestavlja submikropredstavitev spojino, če sta krožca
različno obarvana in različne velikosti, ker sta tako predstavljena dva različna atoma elementa. Naloga za učence ni
bila zahtevna, prav tako pa še zadovoljivo razločuje med splošno dobrimi in slabšimi učenci na celotnem
preizkusu znanja.
Četrta naloga (IT = 0,78; ID = 0,33) je od učencev zahtevala, da sklepajo na lastnosti kislin in baz in zapišejo, kdaj
poteče reakcija nevtralizacije. Naloga je podana v kontekstu osjega pika, ki ga je treba nevtralizirati s pomočjo
kisline, ker je osji strup nekoliko bazičen. Le malo več kot 20 % devetošolcev ni pravilno sklepalo, da se bazična
raztopina nevtralizira s kisom.
Zaključiti je mogoče, da večina učencev ve, da se raztopine z bazičnimi lastnostmi nevtralizira s kislo raztopino in
da ima kis kisle lastnosti.
Skoraj 80 % učencev je pravilno rešilo 2. nalogo, kar pomeni, da poznajo zgradbo atomov fosforja in žvepla glede
na to, v kateri periodi periodnega sistema imata mesto. Naloga vsebinsko ni bila enostavna, saj je bilo potrebno
primerjati zgradbo atomov obeh elementov in pravilno ugotoviti, da imajo atomi obeh elementov skupno le
razporejenost elektronov na treh lupinah. Naloga je bila izbirnega tipa, zato ostale trditve (v jedru so trije protoni
oz. nevtroni, ter da imajo atomi trivalenčne elektrone) niso bile pravilne.
Za učence je bila najlažja 3. naloga (IT = 0,83; ID = 0,38), kjer so morali izbrati pravilno trditev, ki velja za reaktante
pri kemijski reakciji. Šestnajst odstotkov učencev ni izbralo pravilnega odgovora, le 0,4 % učencev pa naloge ni
reševalo. Sklepati je mogoče, da večina pozna pojme, kot so kemijska reakcija, reaktanti in produkti, ker so to
osnovni kemijski pojmi.
Četrta skupina nalog
V četrto skupino nalog z IT nad 0,88 ni bila uvrščena nobena naloga.
Analiza dosežkov glede na vsebinsko področje
Iz rezultatov analize reševanja nalog je mogoče povzeti, da imajo na nekaterih področjih, kot so aplikacija
enostavnih in osnovnih računskih postopkov v kemijske vsebine, opisovanje opažanj in sklepanja na kemijske
zakonitosti, uporaba simbolnega kemijskega jezika ter pri nekaterih vsebinah organske kemije (uporaba različnih
modelov prikazov organskih molekul in prepoznavanje lastnosti organskih spojin glede na funkcionalne skupine)
ter grafičnih predstavitev kemijskih procesov, učenci več težav. Vsebinski sklopi so v nadaljevanju predstavljeni
tako, da so najprej podane ugotovitve za tiste sklope, pri katerih so imeli učenci največ težav, zaključijo pa se s
tistimi, pri katerih so bili na preizkusu znanja uspešnejši.
Uporaba matematičnih operacij pri kemiji
Tako je mogoče povzeti, da bi bilo potrebno učence spodbuditi, da bi pridobili ustrezno znanje uporabe kemijskih
pojmov v računskih operacijah. Zahtevnost računskih operacij pri nalogi izračuna mase raztopine iz podane mase
topila in topljenca (osnovno seštevanje) ter izračuna masnega deleža topljenca v raztopini (osnovno deljenje) je z
vidika matematičnih kompetenc devetošolca osnovno. Težave pa predstavlja učencem aplikacija matematičnih
operacij v kontekst kemijskih pojmov.
Eksperimentalno delo pri kemiji
Drugo bolj problematično področje je opisovanje in sklepanje na osnovi eksperimentalnega dela. Manj kot 50 %
učencev ustrezno uporabi pri reševanju nalog preproste eksperimentalne podatke (npr. višino pene v epruveti) in
jih poveže z določenimi sklepanji (npr. z vrsto vode in njeno trdoto; destilirana voda je mehka, zato je v epruveti
nastal višji stolpec pene). Le petina boljših učencev pri kemiji pa ustrezno in dovolj natančno utemelji
eksperimentalna opažanja in s tem izkaže razumevanje eksperimentalnih podatkov. Podobno le okoli polovica
učencev pozna fizikalne lastnosti ogljikovodikov in kako te lastnosti vplivajo na eksperimentalne rezultate.
Podobno kot je bilo že zgoraj omenjeno, le okoli petina učencev ustrezno utemelji svojo izbiro odgovora pri
nalogi. Zaključiti je mogoče, da je potrebno učence, z ustreznim eksperimentalnim delom in nalogami,
povezanimi z eksperimentalnimi podatki, spodbujati, da te podatke, ustrezno s cilji učnega načrta, analizirajo in
evalvirajo ter jih znajo jasno pojasniti. Pri tem je potrebno spodbujati jasne zapise utemeljitev in podajati ustrezne
poglobljene povratne informacije, kako utemeljitve pisno podati. Povzeti je tudi mogoče, da le okoli polovica
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učencev razume procese, ki potekajo pri destilaciji. S prikazi dejanskega eksperimenta destilacije in postopne
razlage procesov v bučki in hladilniku, podprtimi s submikropredstavitvami ter pogoji (temperatura), pri katerih
pride do določenih sprememb snovi, bi večji delež učencev uspešneje rešil nalogo, ki glede na preverjane pojme
ni zahtevna.
Simbolni kemijski jezik
Ugotoviti je mogoče, da skoraj polovica učencev ne pozna strukture ionskih spojin ter kako to strukturo zapisati kot
ustrezno formulsko enoto. Ti učenci kažejo težave pri poznavanju zakonitosti kemijskega jezika in zapisu binarnih
ionskih spojin, ki niso ravno v ionskem razmerju 1:1. Več težav pa imajo devetošolci pri zapisovanju enačb kemijskih
reakcij. Kar okoli 4/5 učencev na koncu osnovne šole izkazuje torej težave pri uporabi simbolnega kemijskega jezika,
pri tem ko morajo zapisati enostavno kemijsko enačbo gorenja elementa. Te težave se ne kažejo le v napakah zapisa,
ampak tudi v neinteresu, da bi nalogo sploh poskušali rešiti. Veliko učencev na koncu osnovne šole torej ne pozna
procesa gorenja (reakcija elementa s kisikom in da nastane pri tem oksid elementa, ki gori).
Še več, učenci izkazujejo podobne težave pri nalogi, kjer je potrebno le dopolniti enačbo gorenja metanola, saj je
imelo več kot 2/3 učencev težave pri le dopolnjevanju enačbe gorenja metanola. Zaskrbljujoče je dejstvo, da
učencem ni bilo potrebno zapisati celotne enačbe kemijske reakcije, temveč le dopolniti enega od produktov.
Poudariti pa je treba, da večina učencev pozna strukturo simbolnega zapisa (molekulska formula) organskih
molekul (primer etanojske kisline), in kaj pomenijo simboli ter številke v tovrstnem zapisu. Prav tako le okoli 2/7
devetošolcev ne pozna strukturne formule molekule metana kot osnovne in najenostavnejše organske spojine.
Zaključiti je mogoče, da je potrebno med poukom kemije poudarit pomen simbolne ravni kemijskih pojmov in da
učenci znajo zapisati osnovne in enostavnejše enačbe kemijskih sprememb. Pri tem je pomembna ustrezna
razlaga simbolnega kemijskega jezika, ki temelji na poznavanju kemijskih interakcij med delci (submikroskopska
raven), ki se odražajo na lastnostih snovi (makroskopska raven). Iz tega sledi, da je potrebno pri pouku kemije v
osnovni šoli še naprej spodbujati uporabo trojne narave kemijskih pojmov, saj le tako lahko učenci razvijejo
ustrezne mentalne modele teh pojmov in jih trajno integrirajo v svojo strukturo kakovostnega znanja z vidika
pojmovne strukture in trajnosti.
Modeliranje in uporaba modelov pri kemiji
Uporaba modelov in učenčevo aktivno modeliranje je pri pouku kemije bistvena dejavnost pri spoznavanju
strukture snovi. Ker je kemija abstraktna in so delci očem nevidni, je model edino orodje, ki omogoča prikaz
lastnosti strukture snovi in njihovih lastnosti, ki so s strukturo povezane. Iz rezultatov analize reševanja nalog je
mogoče zaključiti, da ima več kot polovica učencev težave pri prepoznavanju slik kalotnih modelov enostavnih
organskih spojin, kot so ogljikovodiki.
Manj kot 3/5 učencev prepozna slike krogličnih modelov spojin organskih molekul. Prav tako je mogoče sklepati,
da ti učenci vedo, da je za ketone značilna karbonilna skupina, ki jo predstavlja kisikov atom, vezan z dvojno vezjo
na ogljikov atom, ki ima za soseda dva druga ogljikova atoma. Ostali modeli niso prikazovali take strukture, saj sta
bili dve sliki modelov molekule alkohola, ena slika modela pa je prikazovala napačno strukturo molekule s štirimi
ogljikovimi atomi. Poleg prepoznave strukture molekule acetona so morali učenci tudi uporabiti legendo, ki je
podajala posamezne modele atomov elementov, saj niso mogli (zaradi narave tiska preizkusa znanja) uporabiti
znanja o specifičnih barvah, s katerimi se navadno predstavljajo posamezni atomi elementov v modelnih prikazih.
To dejstvo je lahko dodatno zapletlo reševanje naloge, tako da učenci niso prepoznali ustreznega modela.
Povzeti je mogoče, da bi morali učitelji več poudarka nameniti modeliranju fizičnih modelov organskih molekul
(če ni na voljo komercialnih modelov za sestavljanje molekul, ker so finančno navadno za šole manj dostopni,
lahko učitelji z inovativnimi pristopi pri modeliranju – npr. uporaba plastelina ali kakšnih drugih mas, stiropornih
kroglic, papirnih kroglic ipd.) ali risanju submikropredstavitev in ne le uporabi slikovnega materiala iz učbenikov.
Funkcionalne skupine organskih spojin in organske reakcije
Iz težav pri uporabi kemijskih modelov molekul spojin izhajajo lahko tudi težave pri razumevanju zgradbe in
lastnosti organskih spojin. Več kot polovica učencev ima težave pri poimenovanju osnovnih funkcionalnih skupin
kisikovih organskih skupin. Še več, več kot polovica osnovnošolcev ne pozna imena funkcionalne skupine
alkoholov, kot najenostavnejših kisikovih organskih spojin. Še manj znanja izkazujejo pri nalogah, kjer se preverja
osnovno znanje organskih kemijskih reakcij. Le malo več kot tretjina učencev razume, katera vrsta organske
reakcije (adicija/bromiranje) poteče na nenasičen sistem in kateri reagent je za to potreben, pa čeprav imajo na
izbiro različne reagente.
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Sklepati je mogoče, da bi morali učitelji pri kemiji utrditi tudi razlike med osnovnimi organskimi reakcijami in
kakšne lastnosti morajo imeti molekule organskih spojin, da lahko poteče določena kemijska reakcija.
Grafične predstavitve
Iz rezultatov je mogoče zaključiti, da le polovica učencev uspešno bere grafične predstavitve (npr. grafična
predstavitev energijskih sprememb pri kemijski reakciji) in na osnovi teh predstavitev konkretno sklepa na
pravilnost ponujenih odgovorov. Poudariti je treba, da mora pouk kemije spodbujati uporabo različnih grafičnih
predstavitev, tako z vidika branja kot tudi risanja grafov, saj so del osnovne naravoslovne pismenosti posameznika.
Zveza med zgradbo in lastnostmi
Sklepati je mogoče, da malo več kot polovica učencev ve, da so za molekulo vode značilne kovalentne vezi, ki so v
molekuli vode polarne. Učenci so morali vedeti, da molekula vode ni nepolarna oz. da pri strjevanju vode ne
nastane ionski kristal. Razumevanje povezav med zgradbo in lastnostmi snovi (da molekula vode, in posledično
tudi voda kot snov, ni nepolarna) so za razumevanje osnovnih kemijskih pojmov bistvene. Pri pouku kemije je tako
treba poudarjati ravno te povezave in učenci morajo na primerih zgradbe najpogosteje uporabljenih snovi v
njihovem življenju sklepati, kakšne lastnosti bi taka snov imela. Povezava makro- in submikroskopskih lastnosti je
torej bistvena.
Zgradba atoma
Povzeti je mogoče, da skoraj 2/3 učencev razumeta shematske prikaze elektronske konfiguracije in da pri nastanku
stabilnih anionov pridobijo delci konfiguracijo specifičnega žlahtnega plina. Prav tako velja, da večina učencev na
koncu osnovne šole pozna povezavo med podatki, ki jih podaja periodni sistem, in zgradbo atomov elementov, ki
ležijo na specifičnem mestu v periodnem sistemu. Iz tega je mogoče sklepati, da učitelji dajejo poudarek pojmom,
ki se po učnem načrtu obravnavajo na začetku osmega razreda in so pomembni za razumevanje kompleksnejših
pojmov, ki jih poudarjajo cilji v nadaljevanju kemijskega izobraževanja v osnovni šoli. Ne glede na dokaj dobre
rezultate preverjanja pojmov, povezanih z zgradbo atoma in periodnim sistemom, pa je zaradi pomembnosti
pojmov še vedno treba dovolj časa posvetiti tem vsebinam.
Submikroskopska raven snovi
Povzeti je mogoče, da je soliden uspeh pri reševanju naloge, kjer so morali učenci narisati snov, predstavljeno z
enodelčno 3D submikropredstavitvijo v trdnem agregatnem stanju, pričakovan, saj raziskave kažejo, da imajo
navadno učenci najmanj težav pri risanju razporeditve delcev ravno v trdnem agregatnem stanju. Poleg tega je
naloga v podani submikropredstavitvi prikazovala tudi obe drugi agregatni stanji, tekoče in plinasto. Več težav so
imeli učenci pri prepoznavanju prehoda med agregatnimi stanji.
Zaključiti je mogoče, da enostavne predstavitve delcev s pomočjo shem (dvodelčne molekule spojin in
elementov) omogočajo učencem, da ustrezno razberejo, kaj shema predstavlja. Malo več kot 25 % devetošolcev
pa ima še vedno težave pri prepoznavanju enostavnih submikropredstavitev, kar kaže na to, da bi morali učitelji v
večji meri uporabljati submikropredstavitve pri razlagi učne vsebine, pri ponavljanju in pri vrednotenju znanja
učencev. Poleg tega pa bi morali učitelji spodbujati učence, da submikropredstavitve v ustreznem jeziku opisujejo
oz. rešujejo naloge povezane z njimi.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Kazalo bi, da bi v prihodnje pri pouku kemije, pa tudi že naravoslovja v 6. in 7. razredu, učitelji več časa posvetili
obravnavi učnih vsebin, kjer so poudarjena: (1) uporaba matematičnih operacij pri kemiji, (2) eksperimentalno
delo z vidika spremljanja opažanj in iz njih sklepanj, (3) simbolni kemijski jezik v povezavi z makro- in
submikroskopsko komponento predstavitev kemijskih pojmov ter s tem povezano modeliranje in uporaba
modelov za vizualizacijo abstraktnih kemijskih pojmov, (4) uporaba funkcionalnih skupin organskih spojin in s tem
povezane njihove lastnosti, še posebej reaktivnost ter (5) uporaba različnih grafičnih predstavitev, ki bi jih morali
učenci znati brati ali risati. Ta področja so dokaj splošna in zato jih vsebinsko pokrivajo številni cilji učnega načrta. S
tem omogočajo dejavnosti, s katerimi lahko učitelj te cilje doseže. Poleg tega je pomembno, da učitelji
kontinuirano formativno preverjajo učenčevo znanje ter po potrebi te vsebine dodatno utrjujejo s ponavljanjem
in dodatnimi dejavnostmi, ki omogočajo poglobljeno učenje. Pri tem je mogoče poudariti, da so te vsebine
podobne vsebinam, ki so bile identificirane tudi na prejšnjem NPZ iz kemije (gl. prejšnje poročilo), še posebej so
bile poudarjene vsebine organske kemije, pomen eksperimentalnega dela, delčna sestava snovi in delo z modeli
ter aplikacija reševanja realnih problemov.
Zaključiti je mogoče s priporočilom, da naj učitelji nadaljujejo s sodobnimi in aktivnimi metodami poučevanja
kemije, ki so poudarjene s cilji in standardi učnega načrta za kemijo v osnovni šoli.
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1.

Koliko atomov je v molekuli etanojske kisline s formulo CH3COOH?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

3 atomi

B

6 atomov

C

7 atomov

D

8 atomov
(1 točka)

2.

Fosfor in žveplo sta v tretji periodi periodnega sistema. Kaj imata atoma fosforja in
žvepla skupnega?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Imata v jedru tri protone.

B

Imata v jedru tri nevtrone.

C

Imata na zunanji lupini tri elektrone.

D

Imata elektrone razporejene v treh lupinah.
(1 točka)

3.

Katera trditev velja za reaktante pri kemijski reakciji?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Masa reaktantov je večja od mase produktov.

B

Reaktanti so vedno v trdnem agregatnem stanju.

C

Pri kemijski reakciji iz reaktantov nastanejo produkti.

D

Reaktanti so v kemijski enačbi zapisani na desni strani enačbe.
(1 točka)

4.

Ko piči osa, vbrizga v kožo tekočino, ki ima bazične lastnosti. S čim lahko nevtraliziramo
to tekočino?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

S kisom.

B

Z milom za pranje perila.

C

Z jedilno sodo.

D

Z apnico.
(1 točka)
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5.

Iz sheme je razvidna porazdelitev delcev snovi v erlenmajerici.

Katera ugotovitev je pravilna?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

V erlenmajerici je čista snov.

B

V erlenmajerici je zmes dveh spojin.

C

V erlenmajerici je zmes elementa in spojine.

D

V erlenmajerici je vodna raztopina elementa.
(1 točka)

6.

V reagenčni steklenici je v petroleju shranjen košček natrija. Zakaj natrij shranjujemo v
petroleju?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Da ne pride v stik s kisikom in vodo.

B

Da ne izhlapi iz posode.

C

Da ne razpade.

D

Da ne rjavi.
(1 točka)

7.

Katera formula ionske spojine je pravilna?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

MgBr

B

Ca2F

C

Al2O3

D

Li2Cl
(1 točka)
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8.

Propanon, ki ga imenujemo tudi aceton, je topilo za lake in barve. Z vodo se meša v
vseh razmerjih. Katera slika predstavlja model molekule propanona?
Obkroži črko pod sliko modela.

A

B

C

model atoma
vodika

Legenda:

D
model atoma
kisika

model atoma
ogljika

(1 točka)

9.

Metan je sestavina naravnega plina, ki ga v gospodinjstvu uporabljamo za kuhanje in
gretje. Katera formula pravilno predstavlja strukturo molekule metana v prostoru?
Obkroži črko pod pravilnim odgovorom.

H
H

C
H

A

C
H

C 4H
B

C

H
C

C

C

CH4
D
(1 točka)

10. Katera trditev velja za molekulo vode?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Molekula vode je nepolarna.

B

V molekuli vode se atomi povezujejo s kovalentno vezjo.

C

Molekule vode se povezujejo v ionski kristal.

D

V molekuli vode je en atom vodika in dva atoma kisika.
(1 točka)
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11. Sežig vodika je lahko vir energije za pogon vozil. Na sliki je energijski diagram, ki
ponazarja energijsko spremembo pri sežigu vodika.

Energija

H2(g), O2(g)

H2O(g)
Potek reakcije

Kaj lahko sklepamo iz energijskega diagrama za to reakcijo?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Sežig vodika je endotermna reakcija.

B

Pri sežigu vodika se sprošča energija.

C

Energija produktov je večja od energije reaktantov.

D

Pri reakciji nastaneta iz vode vodik in kisik.
(1 točka)

12. Dobro si oglej shemo, ki ponazarja porazdelitev elektronov v atomu nekega elementa.

Atom tega elementa lahko odda 3 elektrone. Nastane delec, ki ima enako število
elektronov kakor eden izmed žlahtnih plinov. O katerem žlahtnem plinu govorimo?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Heliju.

B

Neonu.

C

Argonu.

D

Kriptonu.
(1 točka)
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13. Iz sheme je razvidna porazdelitev delcev v snovi.

a)

O kateri spremembi snovi sklepaš iz porazdelitve delcev na shemi?

____________________________________________________________________
(1 točka)
b)

Snov ohladimo pod temperaturo tališča. Nariši, kakšna bo razporeditev delcev v
snovi.

(1 točka)
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14. Iz morske vode lahko dobimo destilirano vodo z aparaturo za destilacijo, ki jo prikazuje
spodnja shema.
termometer
izhod hladilne vode
hladilna cev
morska voda

vhod hladilne vode
destilirana voda

a)

Kateri spremembi agregatnega stanja potekata pri destilaciji?

____________________________________________________________________
(1 točka)
b)

Ali poteka pri destilaciji kemijska ali fizikalna sprememba?

____________________________________________________________________
(1 točka)

(Prirejeno po: Tome, S., 2016: Ste jo videli že, srno?: naravoslovje za 7. razred osnovne šole. Ljubljana. Modrijan,
str. 63.)
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15. Pri uri kemije so učenci ugotavljali trdoto vode. Uporabili so tri različne vzorce vode: vodo
iz pipe, mineralno vodo in destilirano vodo. V epruvete so nalili po 5 mL posameznega
vzorca vode, v vsako epruveto dodali 2 mL milnice in vsebino dobro pretresli. Spodnja
preglednica prikazuje višino nastale pene v epruvetah.

Višina pene
a)

1. epruveta

2. epruveta

3. epruveta

23 mm

14 mm

10 mm

V katero epruveto smo nalili destilirano vodo? _________________________________
(1 točka)

b)

Utemelji svoj odgovor. ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

16. V epruveti smo premešali 5 mL heksana in 5 mL vode ter dodali kristalček joda. Temna
plast v epruveti ustreza vijoličnemu obarvanju heksana po dodatku kristalčka joda.
a)

Katera shema prikazuje rezultat tega poskusa? Obkroži črko pod shemo.

A

B

C

D
(1 točka)

b)

Zapiši, kaj moraš vedeti, da lahko izbereš ustrezno shemo. Napiši dve utemeljitvi.
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
(2 točki)
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17. Magnezij gori z belim svetlečim plamenom. Pri tem nastane bela trdna snov.
a)

Napiši urejeno enačbo za to kemijsko reakcijo.

(2 točki)
b)

Produkt, ki nastane pri gorenju magnezija, raztopimo v vodi. Kaj velja za nastalo
vodno raztopino?
pH vodne raztopine je _________________ od 7.
Če v vodno raztopino uvajamo vodikov klorid, poteče reakcija
_________________________.
(2 točki)

18. Za poskus smo uporabili vodno raztopino citronske kisline (C6H8O7). Pred poskusom
smo raztopili 30 g citronske kisline v 570 g vode. Izračunaj masni delež citronske kisline
v vodni raztopini. Pri računanju bodi pozoren na enote.
Račun:

Masni delež citronske kisline v vodni raztopini je ________________.
(2 točki)
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19. Slika prikazuje model molekule ogljikovodika.

a)

Napiši strukturno ali racionalno formulo molekule tega ogljikovodika.

(1 točka)
b)

Poimenuj ogljikovodik, ki ga prikazuje model. __________________________________
(1 točka)

c)

S katero od navedenih snovi bo pri sobnih pogojih reagiral ta ogljikovodik: s helijem,
ogljikovim dioksidom, raztopino broma, metanom?
Ogljikovodik bo reagiral __________________________________________ .
(1 točka)
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20. Dirkalni avtomobili uporabljajo za hitrostno pospeševanje kot gorivo metanol. Metanol je
manj hlapen od bencina, zato je ob trku manjša možnost eksplozije.

a)

Med katere kisikove organske spojine spada metanol?

____________________________________________________________________
(1 točka)
b)

Kako se imenuje funkcionalna skupina v formuli molekule metanola?

____________________________________________________________________
(1 točka)
c)

Dopolni in uredi enačbo za gorenje metanola v dirkalnem avtomobilu.
2 CH3OH(l) + 3 O2(g)

→

2 CO2(g) + ___________(g)
(1 točka)

(Vir: http://1.bp.blogspot.com/_RTLViDJEQdY/Rdyq8yMXoDI/AAAAAAAAAFc/qBVvJA7p2f0/s400/Indy500.jpg)
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4.2.8 Predmetna komisija za tehniko in tehnologijo
4.2.8.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz tehnike in tehnologije
v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.8.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri tehniki in tehnologiji, 9. razred
Slika 4.2.8.1.2: Porazdelitev točk pri tehniki in tehnologiji, 9. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.8.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.8.1.2: Povprečno število odstotnih točk med leti
Preglednica 4.2.8.1.3: Porazdelitev dosežkov pri tehniki in tehnologiji po regijah, 9. razred
Preglednica 4.2.8.1.4: Specifikacijska tabela, tehnika in tehnologija, 9. razred
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4.2.8.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz tehnike in tehnologije
v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Člani predmetne komisije pri sestavljanju preizkusov znanja za nacionalno preverjanje znanja upoštevamo
filozofijo predmeta tehnika in tehnologija. Izhajamo iz Učnega načrta za tehniko in tehnologijo, ki je ciljno in
projektno zasnovan.
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacije o preizkusu znanja.
Vsebine iz učnega načrta za tehniko in tehnologijo se v šolah obravnavajo v 6., 7. in 8. razredu. Predmetna komisija
je v preizkuse znanja iz tehnike in tehnologije uvrstila vsebinske sklope iz učnega načrta za 6., 7. in 8. razred, in
sicer:
− gradiva in obdelave: izpostavljene so vrste gradiv, tehnične in tehnološke lastnosti gradiv, obdelovalni
postopki, polizdelki in izdelki iz različnih gradiv, orodja, stroji in pripomočki;
− tehnična sredstva: sem uvrščamo gonila in mehanizme, motorje, električne kroge in njihovo delovanje;
− tehniška in tehnološka dokumentacija: zajema pravokotno projekcijo na tri ravnine, izometrično projekcijo,
pravila skiciranja in kotiranja, risanje shem električnih vezij, branje in razumevanje tehniške in tehnološke
dokumentacije;
− tehnologija in družba: kjer gre za organizacijo in vzdrževanje delovnega prostora ter varno uporabo orodij,
strojev in pripomočkov, strukturo delovnega procesa, ekonomiko, z osredotočenjem na določitev cene
izdelka, vpliv pridobivanja in obdelave gradiv na okolje, vire energij in njihovo pridobivanje ter vpliv na okolje
ter promet, s poudarkom na varnostni opremi kolesa in varnem ravnanju v cestnem prometu.
S tem smo v celoti sledili temeljnim opredelitvam in zahtevam predmeta tehnika in tehnologija, ki v svoji osnovi
razvija smisel za razumevanje tehnike, sposobnosti opazovanja strojev in naprav, predstavljanje (razdalj, razmerij,
figur, oblik), razumevanje tehničnih problemov (pravilno in hitro dojemanje strukture in funkcije tehnične
naprave), razvijanje spretnosti in delovnih navad ter uresničevanje idej.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.8.1.1: Osnovni statistični podatki
Število kandidatov
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

3.746
40
40
19,56
48,90
16,39
0,48
0,83

Preglednica 4.2.8.1.2: Povprečno število odstotnih točk med leti
Leto preverjanja

2008
2010
2013
2015
2018

Povprečno število odstotnih točk

55,83
53,20
58,33
55,98
48,90

Komisija ugotavlja, da je bil dosežek nekoliko nižji kot v prejšnjih letih. Predvidevamo, da je razlog v tem, da smo v
letošnjem preizkusu preverjali nekatere cilje, ki se do sedaj še niso. S tem želimo spodbuditi učitelje, da v
poučevanje vključijo vse vsebine iz učnega načrta.
Dostopnost preizkusov na spletnih straneh omogoča, da učitelji in učenci spoznajo način preverjanja in
vrednotenja, tipe nalog, ki so v preizkusih uporabljeni, ter taksonomske stopnje nalog.
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Povprečno število doseženih odstotnih točk (48,90) po mnenju predmetne komisije predstavlja solidno oziroma
dobro stanje za predmet, ki se v 9. razredu ne poučuje. Lahko rečemo, da dosežek predstavlja dejansko znanje
učencev.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.8.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri tehniki in tehnologiji, 9. razred

Porazdelitev po spolu je skoraj simetrična. Opazimo, da je nad rezultatom 75 % nekoliko več učencev in da so nad
rezultatom 90 % samo učenci.
Preglednica 4.2.8.1.3: Porazdelitev dosežkov pri tehniki in tehnologiji po regijah, 9. razred
Regija

Povprečni
dosežek

Standardni
odklon

Število
učencev

Število
šol

Obalno-kraška regija

42,55

15,56

153

6

Goriška regija

54,13

16,79

228

7

Primorsko-notranjska regija

47,66

15,14

95

4

Gorenjska regija

51,01

16,33

410

8

Osrednjeslovenska regija

48,72

16,27

956

23

Jugovzhodna Slovenija

50,25

16,69

248

9

Posavska regija

51,37

17,40

124

6

Zasavska regija

46,05

15,49

93

4

Savinjska regija

47,84

15,99

515

15

Koroška regija

47,38

16,03

140

4

Podravska regija

48,91

16,56

606

23

Pomurska regija

46,62

15,58

178

7
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Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.2.8.1.2: Porazdelitev točk pri tehniki in tehnologiji, 9. razred

ZELENO OBMOČJE

Učenci so uspešni pri nalogah, ki zahtevajo delovanje električnih krogov in pomen električne energije. V dani
cestnoprometni situaciji se znajo pravilno odločiti za varno ravnanje. Prepoznajo izometrično projekcijo.
Učenci:
− razložijo nastanek slike predmeta v izometrični projekciji (naloga 2);
− poznajo potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni tok (naloga 8);
− razložijo potrebo, lastnosti in namen vezav več stikal v električnem krogu (naloga 9);
− uporabijo ključno znanje o ravnanju v cestnem prometu, varni poti, opremi kolesa in kolesarja, uporabi
varnostnih pripomočkov v prometu (varnostni pas, čelada, odsevnik, kresnička idr.) (naloga 13);
− utemeljijo pomen električne energije za razvoj civilizacije in vpliv njene proizvodnje na obremenitev okolja
(naloga 14);
− poznajo potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni tok (naloga 19. a);
− ugotovijo, predstavijo in utemeljijo razširjenost ter rabo umetnih snovi v vsakdanjem življenju (naloga 23. a);
− utemeljijo pomen električne energije za razvoj civilizacije in vpliv njene proizvodnje na obremenitev okolja
(naloga 24. a);
− poznajo možnosti za alternativno pridobivanje električne energije (naloga 24. b).
Zgled: naloga 19. a
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RUMENO OBMOČJE

Učenci:
− rišejo preproste predmete v pravokotni projekciji na tri ravnine in jo uporabijo v praksi (naloga 1).
RDEČE OBMOČJE

Učenci narišejo predmet v povečanem merilu. Iz predmeta s podanimi merami izračunajo količino potrebnega
materiala. V pravokotni projekciji znajo narisati vsaj dva pogleda. Pravilno narišejo predmet v izometrični projekciji.
Razumejo delovanje sistema različnih gonil.
Učenci:
− uporabijo pravila skiciranja pri načrtovanju predmetov, npr. embalažne škatle (naloga 4);
− na praktičnih primerih opredelijo sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in ročično), jih analizirajo in
opišejo (poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in sprememba števila vrtljajev) (naloga 12);
− ob delu gojijo kulturo odnosov in sodelovanja v skupini, gojijo odgovornost, ekonomičnost izrabe časa, gradiv
in energije, natančnost ter red. Oblikujejo pozitiven in kritičen odnos do tehnike, tehnologije, organizacije dela
in ekonomike ter pozitiven odnos do osebne varnosti, varovanja soljudi, narave, sredstev in predmetov dela.
Oblikujejo pozitiven odnos do kulturne dediščine (naloga 16. b);
− rišejo preproste predmete v pravokotni projekciji na tri ravnine in jo uporabijo v praksi (naloga 17.2);
− utemeljijo uporabo projiciranja na več ravnin (naloga 18.1);
− utemeljijo, skicirajo in narišejo predmet v izometrični projekciji ter raziščejo možnosti uporabe v praksi
(naloga 18.2);
− utemeljijo, skicirajo in narišejo predmet v izometrični projekciji ter raziščejo možnosti uporabe v praksi
(naloga 18.3);
− za izdelavo sestavnih delov predmeta izberejo osnovne obdelovalne postopke za obdelavo lesa (naloga 22. b).
Zgled: naloga 18
MODRO OBMOČJE

Učenci prepoznajo poglede pravokotne projekcije. Znajo razvrstiti kovine glede na njihove lastnosti. Poznajo
delovanje motorja z notranjim izgorevanjem. Analizirajo smeri gibanj v sistemu gonil. Presenetljivo je, da je v to
območje vključena naloga, ki zahteva poznavanje pravil kotiranja in nastanek pravokotne projekcije. Učenci v tem
območju prepoznajo situacijo v električnem krogu, ki pripelje do uničenja vira napetosti.
Učenci:
− razložijo nastanek pravokotne projekcije na treh projicirnih ravninah (naloga 3);
− poznajo značilne lastnosti kovin ter jih povežejo z njihovo uporabnostjo (naloga 7);
− poznajo sestav in delovanje motorjev z notranjim zgorevanjem (štiritaktni bencinski, dizelski, dvotaktni) in
razložijo njihovo delovanje (naloga 10);
− na praktičnih primerih opredelijo sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in ročično), jih analizirajo in
opišejo (poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in sprememba števila vrtljajev) (naloga 15. b);
skicirajo
in rišejo osnovne like z izbranimi črtami (debela, tanka, črtkana in pikčasta) in jih kotirajo (rob, krog in
−
lok) (naloga 16. a);
− razložijo nastanek pravokotne projekcije na treh projicirnih ravninah (naloga 17.1);
− rišejo preproste predmete v pravokotni projekciji na tri ravnine in jo uporabijo v praksi (naloga 17.3);
− električno napetost razumejo in opišejo kot lastnost vira, da poganja električni tok, imenujejo enoto zanjo in
opišejo nevarnosti električnega toka, prikažejo pomen električne energije za razvoj civilizacije in vpliv njene
proizvodnje na obremenitev okolja (naloga 19. b);
− s primeri predstavijo, da se električna energija v porabnikih pretvarja v druge oblike energije (toplotno,
mehansko delo, svetlobo, zvok idr.) (naloga 19. c);
− poznajo vpliv spremembe oblike papirja na njegovo trdnost (naloga 20. b);
− organizirajo delovni prostor, izberejo gradiva (naloga 23. c).
Zgled: naloga 10
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NAD MODRIM OBMOČJEM

Sem spadajo 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 kakor tretjina najboljših učencev, tj. učencev, ki so uvrščeni v
modro območje.
Učenci na konkretnem primeru prepoznajo pomen žilavosti materiala pri uporabi predmeta. Razumejo
povezanost med merami različnih A-formatov in med različnimi profili prepoznajo tistega z največjo nosilnostjo.
Prepoznajo vrsto ležaja in prenose gibanja med zobniki ter izračunajo prestavno razmerje. Ločijo med osjo in
gredjo. Prepoznajo polizdelke iz lesa in opredelijo trdnost kot eno od lastnosti lesa.
Učenci:
− poznajo značilne lastnosti kovin in jih povežejo z njihovo uporabnostjo (naloga 5);
− prepoznajo formate A (naloga 6);
− opredelijo in razložijo vlogo osi, gredi, vrtišča in ležaja (kotalnega in drsnega) ter pojasnijo pomen maziv
(naloga 11);
− na praktičnih primerih opredelijo sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in ročično), jih analizirajo in
opišejo (poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in sprememba števila vrtljajev) (naloga 15. a);
− poznajo vpliv spremembe oblike papirja na njegovo trdnost (naloga 20. a);
− na praktičnih primerih opredelijo sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in ročično), jih analizirajo in
opišejo (poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in sprememba števila vrtljajev) (naloga 21. a);
− opredelijo in razložijo vlogo osi, gredi, vrtišča in ležaja (kotalnega in drsnega) ter pojasnijo pomen maziv
(naloga 21. b);
− na praktičnih primerih opredelijo sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in ročično), jih analizirajo in
opišejo (poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in sprememba števila vrtljajev) (naloga 21. c);
− prepoznajo najpogostejše (domače) vrste lesa in jih ločijo po njihovih osnovnih značilnostih in uporabi,
opišejo proces pridobivanja in predelavo lesa v polizdelke (naloga 22. a);
− poznajo lastnosti lesa (naloga 22. c);
− opredelijo in razložijo vlogo osi, gredi, vrtišča in ležaja (kotalnega in drsnega) ter pojasnijo pomen maziv
(naloga 23. b).
Zgled: naloga 22. a
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.8.1.4: Specifikacijska tabela, tehnika in tehnologija, 9. razred
Naloga

Točke Področje

Taksonomska
stopnja

Razred

II.

7.

I.

Cilj – učenec:

Območje

IT

ID

rumeno

0,72

0,28

8.

riše preproste predmete v pravokotni projekciji na tri ravnine in jo uporabi v
praksi;
razloži nastanek slike predmeta v izometrični projekciji;

zeleno

0,74

0,30

I.

7.

razloži nastanek pravokotne projekcije na treh projicirnih ravninah;

modro

0,47

0,27

II.

6.

uporabi pravila skiciranja pri načrtovanju predmetov, npr. embalažne škatle;

rdeče

0,56

0,45

II.

8.

pozna značilne lastnosti kovin ter jih poveže z njihovo uporabnostjo;

nad modrim

II.

6.

prepozna formate A;

nad modrim

0,19
0,38
0,11
0,26
0,38
0,23

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

Tehniška in tehnološka
dokumentacija
Tehniška in tehnološka
dokumentacija
Tehniška in tehnološka
dokumentacija
Tehniška in tehnološka
dokumentacija
Gradiva in obdelave

6

1

Gradiva in obdelave

7

1

Gradiva in obdelave

I.

8.

pozna značilne lastnosti kovin ter jih poveže z njihovo uporabnostjo;

modro

8

1

Tehniška sredstva

II.

7.

pozna potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni tok;

zeleno

9

1

Tehniška sredstva

II.

7.

razloži potrebo, lastnosti in namen vezav več stikal v električnem krogu;

zeleno

10

1

Tehniška sredstva

II.

8.

modro

11

1

Tehniška sredstva

II.

8.

nad modrim

0,38

0,07

12

1

Tehniška sredstva

III.

8.

rdeče

0,53

0,21

13

1

Tehnologija in družba

I.

6.

zeleno

0,77

0,17

14

1

Tehnologija in družba

I.

7.

zeleno

0,89

0,21

15. a

1

Tehniška sredstva

III.

8.

nad modrim

0,11

0,25

15. b

1

Tehniška sredstva

III.

8.

pozna sestavo in delovanje motorjev z notranjim zgorevanjem (štiritaktni
bencinski, dizelski, dvotaktni) in razložijo njihovo delovanje;
opredeli in razloži vlogo osi, gredi, vrtišča in ležaja (kotalnega in drsnega) ter
pojasni pomen maziv;
na praktičnih primerih opredeli sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in
ročično), jih analizira in opiše (poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in
sprememba števila vrtljajev);
uporabi ključna znanja o ravnanju v cestnem prometu, varni poti, opremi kolesa
in kolesarja, uporabi varnostnih pripomočkov v prometu (varnostni pas, čelada,
odsevnik, kresnička idr.);
utemelji pomen električne energije za razvoj civilizacije in vpliv njene proizvodnje
na obremenitev okolja;
na praktičnih primerih opredeli sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in
ročično), jih analizira in opiše (poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in
sprememba števila vrtljajev);
na praktičnih primerih opredeli sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in
ročično), jih analizira in opiše (poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in
sprememba števila vrtljajev).

0,23
0,17
0,53
0,88
0,80
0,39

modro

0,34

0,45

15
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Naloga

16

Točke Področje

16. a

1

16. b

1

17.1

1

III.

6.

II.

7.

III.

7.

III.

7.

I.

7.

II.

8.

III.

8.

1

II.

7.

1

Tehniška sredstva

III.

7.

19. c

1

Tehniška sredstva

II.

7.

17.3

1

18.1

1

18.2

1

18.3

1

Cilj – učenec:

0,37

rdeče

0,56

0,44

modro

0,39

0,55

riše preproste predmete v pravokotni projekciji na tri ravnine in jo uporabi v
praksi;
riše preproste predmete v pravokotni projekciji na tri ravnine in jo uporabi v
praksi;
utemelji uporabo projiciranja na več ravnin;

rdeče

0,53

0,55

modro

0,27

0,50

rdeče

0,47

0,53

rdeče

0,59

0,58

rdeče

0,42

0,57

zeleno
modro

0,82
0,48

0,16
0,28

modro

0,43

0,40

nad modrim
nad modrim

0,45
0,52
0,15

0,13
0,24
0,18

nad modrim

0,06

0,19

nad modrim

0,16

0,31

utemelji, skicira in nariše predmet v izometrični projekciji ter razišče možnosti
uporabe v praksi;
utemelji, skicira in nariše predmet v izometrični projekciji ter razišče možnosti
uporabe v praksi;
pozna potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni tok;

1

Gradiva in obdelave

II.

6.

1

Gradiva in obdelave

I.

6.

pozna vpliv spremembe oblike papirja na njegovo trdnost;

21. a

1

Tehniška sredstva

II.

8.

Tehniška sredstva

II.

8.

Tehniška sredstva

II.

8.

na praktičnih primerih opredeli sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in
ročično), jih analizira in opiše (poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in
sprememba števila vrtljajev);
opredeli in razloži vlogo osi, gredi, vrtišča in ležaja (kotalnega in drsnega) ter
pojasni pomen maziv;
na praktičnih primerih opredeli sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in
ročično), jih analizira in opiše (poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in
sprememba števila vrtljajev).

|

ID

0,36

20. a

1

IT

modro

20. b

21. c

Območje

skicira in riše osnovne like z izbranimi črtami (debela, tanka, črtkana in pikčasta) in
jih kotira (rob, krog in lok);
ob delu goji kulturo odnosov in sodelovanja v skupini, goji odgovornost,
ekonomičnost izrabe časa, gradiv in energije, natančnost ter red. Oblikuje
pozitiven in kritičen odnos do tehnike, tehnologije, organizacije dela in
ekonomike ter pozitiven odnos do osebne varnosti, varovanja soljudi, narave,
sredstev in predmetov dela. Oblikujejo pozitiven odnos do kulturne dediščine;
razloži nastanek pravokotne projekcije na treh projicirnih ravninah;

električno napetost razume in opiše kot lastnost vira, da poganja električni tok,
imenuje enoto zanjo in opiše nevarnosti električnega toka, prikaže pomen električne
energije za razvoj civilizacije in vpliv njene proizvodnje na obremenitev okolja;
s primeri predstavi, da se električna energija v porabnikih pretvarja v druge oblike
energije (toplotno, mehansko delo, svetlobo, zvok idr.);
pozna vpliv spremembe oblike papirja na njegovo trdnost;

21. b
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19. a

18

21

II.

19. b

17.2

20

Razred

Tehniška in tehnološka
dokumentacija
Tehniška in tehnološka
dokumentacija
Tehniška in tehnološka
dokumentacija
Tehniška in tehnološka
dokumentacija
Tehniška in tehnološka
dokumentacija
Tehniška in tehnološka
dokumentacija
Tehniška sredstva

17

19

Tehniška in tehnološka
dokumentacija
Tehniška in tehnološka
dokumentacija

Taksonomska
stopnja
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modro

Naloga

22

22. a

1

22. b

23

Razred

Gradiva in obdelave

II.

6.

Gradiva in obdelave

II.

6.

22. c

1

Gradiva in obdelave

II.

6.

23. a

1

Gradiva in obdelave

I.

7.

Gradiva in obdelave

II.

8.

23. b

24

Taksonomska
stopnja

Točke Področje

23. c

1

Gradiva in obdelave

II.

7.

24. a

1

Tehnologija in družba

II.

7.

24. b

1

Tehniška sredstva

I.

7.

Cilj – učenec:

Območje

IT

ID

prepozna najpogostejše (domače) vrste lesa, in jih loči po njihovih osnovnih
značilnostih in uporabi,opiše proces pridobivanja in predelavo lesa v polizdelke;
za izdelavo sestavnih delov predmeta izbere osnovne obdelovalne postopke za
obdelavo lesa;
pozna lastnosti lesa;

nad modrim

0,33

0,32

rdeče

0,57

0,27

nad modrim

ugotovi, predstavi in utemelji razširjenost ter rabo umetnih snovi v vsakdanjem
življenju;
opredeli in razloži vlogo osi, gredi, vrtišča in ležaja (kotalnega in drsnega) ter
pojasni pomen maziv;
organizira delovni prostor, izbere gradiva;

zeleno

0,39
0,76

0,16
0,29

nad modrim

0,33

0,21

modro
zeleno

0,44
0,76

0,29
0,18

zeleno

0,83

0,18

utemelji pomen električne energije za razvoj civilizacije in vpliv njene proizvodnje
na obremenitev okolja;
pozna možnosti za alternativno pridobivanje električne energije.

LEGENDA:
Taksonomske stopnje (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
Indeks težavnosti za celotni preizkus je 0,48. Večina nalog v preizkusu ima IT v območju od 0,10 do 0,80. V
območju IT pod 0,10 je ena postavka (naloga 21. b). V območju IT nad 0,80 so štiri postavke (naloge 8, 14, 19. a in
24. b). Nobena naloga pa ni v območju IT nad 0,90.
Uspešnost reševanja nalog po vsebinskih področjih
Učenci so v povprečju najuspešneje rešili naloge s področja tehnologija in družba (povprečni IT = 0,81). Solidno
znanje so pokazali na področju tehniška in tehnološka dokumentacija (povprečni IT = 0,51). Nekoliko slabše znanje
opazimo na področjih tehnična sredstva (povprečni IT = 0,45) ter gradiva in obdelave (povprečni IT = 0,43).
Gradiva in obdelave
Ugotavljamo, da učenci dobro prepoznajo polizdelke iz umetnih snovi in znajo našteti delovne postopke v
ustreznem vrstnem redu ter predstavijo potek dela (nalogi 23. a in 23. c). Za izdelavo sestavnih delov izdelka
večinoma znajo izbrati ustrezne obdelovalne postopke za obdelavo lesa in jih poimenujejo (nalogi 22. b in 22. c).
Učenci dokaj dobro poznajo vpliv spremembe oblike papirja na njegovo trdnost (naloga 20. b), poznajo značilne
lastnosti kovin ter jih povežejo z njihovo uporabnostjo (naloga 5).
Presenetljivo slabo prepoznajo in razumejo nastanek papirnih formatov A (naloga 7). Pomanjkljivo znanje
opažamo pri poznavanju in prepoznavanju značilnih lastnosti kovin ter pomembnosti le-teh za uporabnost
izdelkov (naloga 5). Nekoliko slabše tudi prepoznajo polizdelke iz lesnih gradiv (naloga 22. a).
Tehnična sredstva
Glede na dosežene rezultate pri tehničnih sredstvih so učenci dosegali podpovprečne rezultate pri praktičnih
primerih uporabe različnih kombinacij gonil (nalogi 15. in 21). Vsebina s področja strojnih elementov, ki je do sedaj
nismo preverjali, je tudi znatno pod povprečjem (naloga 11). Precej boljši rezultati so bili doseženi pri nalogah, ki
zahtevajo poznavanje delovanja električnih krogov. Predvidevamo, da je razlog obravnava podobnih vsebin pri
fiziki.
Tehniška in tehnološka dokumentacija
Učenci so uspešno reševali nalogi branja pravokotne projekcije, s pomočjo katere je nastala slika v izometrični
projekciji (naloga 1), in prepoznavanja nastanka izometrične projekcije (naloga 2).
Uspešno so reševali naloge skiciranja predmeta v izometrični projekciji (naloge 18.1, 18.2 in 18.3), skiciranja dveh
pogledov v pravokotni projekciji (naloga 17.2) in izdelavi tehniško-tehnološke dokumentacije v merilu (naloga 4).
Prav tako so učenci uspešno reševali nalogo ugotavljanja ekonomične izrabe gradiv (naloga 16. b).
Slabši rezultat so dosegli pri prepoznavanju in imenovanju posameznih projekcij v izometrični projekciji (naloga 3)
ter pri prepoznavanju in poznavanju natančnosti pravilnega kotiranja (naloga 16. a). Težave so se pojavljale tudi pri
risanju vseh pogledov pravokotne projekcije na osnovi narisanega predmeta v izometrični projekciji (naloga 17.3),
postavljenega v prostorski kot z oznakami osi (naloga 17.1). Največ napak so naredili pri določanju razdalj od osi in
upoštevanju postavitve predmeta v prostorski kot.
Iz dosežkov je mogoče povzeti, da učenci poznajo tehniško-tehnološko dokumentacijo, pravokotno in
izometrično projekcijo. Uspešni so v prepoznavanju in razumevanju, slabše pa znajo analizirati in znanje uporabiti
v praksi oziroma na konkretnih primerih.
Tehnologija in družba
Področje Tehnologija in družba so preverjale naloge 13, 14 in 24.a. Vse naloge so bile uspešno rešene (med 76 %
in 89 %). Naloge so preverile znanja iz prometne varnosti (ravnanje kolesarja) in ekologije (obremenjevanje okolja s
toplogrednimi plini in alternativni viri). Vse naloge so se uvrstile v zeleno območje..
Uspešnost reševanja po taksonomskih stopnjah
Učenci so pričakovano najuspešnejši pri reševanju nalog prve taksonomske stopnje, IT = 0,66. Uspešnost reševanja
nalog druge (IT = 0,45) in tretje (IT = 0,41) taksonomske stopnje je približno enaka.
Uspešnost reševanja po razredu
Iz rezultatov lahko zaključimo, da so bili učenci uspešnejši pri reševanju vsebin, ki se poučujejo v 7. razredu
(povprečni IT = 0,62). Uspešnost reševanja v 6. razredu je bila malenkost pod povprečjem (IT = 0,47), najmanj
uspešni pa so bili pri reševanju vsebin v 8. razredu (IT = 0,35).
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SKLEPNE UGOTOVITVE
Komisija si je prizadevala, da bi naloge približala sicer zelo različnim oblikam pouka, čeprav dela ciljev s pisnim
preizkusom ni mogoče preveriti. Medpredmetna narava predmeta tehnika in tehnologija je prepletena s
kroskurikularnimi temami in pestrimi oblikami dejavnosti učencev. Učinek predmeta bi bil predvidoma boljši, če bi
bil predmet zastopan tudi v 9. razredu, predvsem zaradi tesne povezanosti vsebin predmeta s kemijo in fiziko.
Analiza rezultatov preizkusa znanja potrjuje ugotovitev komisije pri prejšnjih preskusih, tj. da je predmet tehnika in
tehnologija primerljiv z dosežki pri matematiki. Učenci niso imeli večjih težav pri razumevanju besedil in navodil za
reševanje, prav tako med vrednotenjem ni bilo pomembnih dilem, kar potrjuje ustreznost preizkusa. Nekoliko
presenetljivo slabši so rezultati pri nalogah različnih področij, ki so temeljile na praktičnih situacijah.
Člani komisije smo prepričani, da bo učiteljem poglobljena preučitev rezultatov nacionalnega preverjanja znanja
nudila koristno povratno informacijo, kako raven pouka predmeta še izboljšati. Glede na prepoznana šibka
področja, razvidna iz rezultatov nacionalnega preverjanja znanja, predlagamo učiteljem celovito obravnavo vseh
vsebin učnega načrta.
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1.

V mreži spodaj je narisana pravokotna projekcija izdelka in pod njo primeri izdelkov v
izometrični projekciji.

Katera risba v izometrični projekciji natančno ustreza risbi v pravokotni projekciji?
Obkroži črko pod risbo izdelka.

A

B

C

D
(1 točka)
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2.

Narisati želimo predmet v izometrični projekciji. Risbo narišemo tako, da jo vrišemo v
prostorski kot. Prostorski kot označujejo osi x, y in z, ki z vodoravnico tvorijo določene
kote.

Velikost kota α = _________ °
(1 točka)

3.

Na sliki je kvader v izometrični projekciji.

Na kvadru so številke od 1 do 3. Na črte zapiši številko, ki ustreza posameznemu
pogledu.
Naris

____________

Tloris

____________

Stranski ris

____________
(1 točka)
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4.

Na sliki je tloris kvadratnega predmeta.

V polje z mrežo nariši tloris predmeta v merilu 2 : 1. Enota mreže je 5 mm.

(1 točka)
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5.

Pri kosilu so se Anžetu ukrivile kovinske vilice. Ko jih je želel poravnati, so se prelomile.

Katera lastnost kovin vpliva, da se vilice pri pregibanju tako hitro prelomijo?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Trdnost.

B

Trdota.

C

Žilavost.

D

Površinska napetost.
(1 točka)

6.

Na sliki je format papirja A4 s stranicama 210 mm in 297 mm.

A4

Zapiši velikosti stranic formata A3. ______________ in ______________
(1 točka)

7.

Neželezne oziroma barvne kovine delimo na težke in lahke kovine. Katera od spodaj
naštetih kovin spada med lahke barvne kovine? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Aluminij.

B

Baker.

C

Cink.

D

Svinec.
(1 točka)
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8.

Predvidevamo, da napetosti ne presegajo 220 V. Katera izmed spodaj naštetih snovi se
uporablja kot prevodnik električnega toka? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Akrilno steklo.

B

Baker.

C

Les.

D

Papir.
(1 točka)

9.

Na sliki so sheme vezja s tremi stikali, elektromotorjem in virom napetosti. Nekatera
stikala so sklenjena
, nekatera nesklenjena
.
Pri kateri shemi se gred motorja vrti? Obkroži črko pod pravilno shemo.

A

B

C

D
(1 točka)
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10. Slika prikazuje zaporedje taktov v ustreznem vrstnem redu pri štiritaktnem bencinskem
motorju. Katera slika prikazuje delovni takt? Obkroži črko pod pravilno sliko.

A

B

C

D
(1 točka)

11. Slika prikazuje strojni element, ki je pogost sestavni del različnih naprav in mehanizmov.

Kateri sestavni del strojev prikazuje slika? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Valjčni zobnik.

B

Kotalni ležaj.

C

Drsni ležaj.

D

Gred za prenos osnega vrtenja.
(1 točka)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

359

12. Slike prikazujejo prenose vrtenja iz ročice do kolesa. Pri katerem prenosu se kolo ne
more vrteti? Obkroži črko pod pravilno sliko.
Ročica

Ročica

Kolo

Kolo

A

B
Ročica

Ročica

Kolo

Kolo

C

D
(1 točka)
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13. Spodnja slika prikazuje kolesarja, ki namerava prečkati cesto.

Katero ravnanje kolesarja je v skladu s cestnoprometnimi predpisi? Obkroži črko pred
pravilnim odgovorom.
A

Zapelje čez prehod za pešce, če je cesta prazna.

B

Ne zapelje čez prehod za pešce, kolo potiska po prehodu.

C

Zapelje čez prehod za pešce, saj ima prednost.

D

Pelje desno ob prehodu za pešce, saj velja pravilo prednosti desnega.
(1 točka)

14. Kateri od naštetih virov pri pridobivanju električne energije najmanj obremenjuje okolje s
toplogrednimi plini? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Nafta.

B

Plin.

C

Premog.

D

Tekoča voda.
(1 točka)

(Vir: https://i1.wp.com/wanderlustplusone.com/wp-content/uploads/2016/12/shirahama-1612.jpg?resize=720%
2C720&ssl=1.)
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15. Na sliki je prikazan mehanizem z več sestavnimi deli. Zobnik Z1 ima 28 zob, Z2 ima 14
zob, Z3 pa 10.

15. a)

Ročico zavrtimo za pol vrtljaja. Za koliko zob se pomakne zobata letev?
_________________
(1 točka)

15. b)

Če se letev premika v smeri puščice (glej smer pomika), v kakšni smeri se vrtijo
zobniki? Obkroži za vsak zobnik pravilno smer vrtenja (glej smer pogleda). Urno
pomeni vrtenje v smeri urinega kazalca, protiurno pa v nasprotni smeri.
Z1: urno

protiurno

Z2: urno

protiurno

Z3: urno

protiurno
(1 točka)

362

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

16. a)

Na spodnji sliki so napake pri kotiranju tlorisa površine. Od osmih kot so tri napačne.
Popravi napake. Enota mreže je 100 mm.

(1 točka)
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16. b)

Anže bi rad na spodnji površini položil plošče iz plute. Velikost plošče je 300 x 300
mm. Plošče lahko tudi razreže.
Koliko plošč bo potreboval, če bo polagal racionalno?

____________________________________________________________________

(1 točka)
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17. Na risbi je narisana izometrična projekcija predmeta. Mere so dane v enotah na mreži.
z

x

y

Predmet nariši v pravokotni projekciji. Upoštevaj enote mreže.

z

y

x

y
(3 točke)
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18. Na sliki je narisana polica za knjige. Mere so dane v enotah mreže. Predmet skiciraj v
izometrični projekciji. Upoštevaj enote mreže. Nevidnih robov ni treba risati.

z

y

x

y
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z

y

x

(3 točke)
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19. Na sliki so štiri sheme električnega kroga z virom napetosti in žarnico.

A
19. a)

B

C

D

Obkroži črko sheme, na kateri žarnica sveti.
A

B

C

D
(1 točka)

19. b)

Obkroži črko sheme, pri kateri lahko pride do uničenja vira napetosti.
A

B

C

D
(1 točka)

19. c)

S katerim električnim porabnikom bi zamenjali žarnico, da bi se električno delo
(energija) pretvarjalo večinoma v toplotno?

______________________________
(1 točka)
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20. Učenci so se v šoli učili o papirnih gradivih. Raziskovali so podporne stebre za zgraditev
mostu. Iz štirih enakih kosov papirja so oblikovali različne profile.

20. a)

V kateri profil bodo preoblikovali papir, da bodo stebri prenesli čim večjo
obremenitev? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Okrogli profil.

B

L–profil.

C

Kvadratni profil.

D

U–profil.
(1 točka)

20. b)

Katero lastnost papirja so povečali s pregibanjem? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A

Prožnost.

B

Trdota.

C

Upogljivost.

D

Trdnost.
(1 točka)
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21. Na fotografijah sta dva pogleda modela vozila, ki ga je sestavila Mija.

370

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Avtomobilček se začne premikati, če elektromotor z dvema žicama priključimo na vir
napetosti.
21. a)

En zobnik ima 24 zob, drugi pa 48. Kolikšno je prestavno razmerje zobniškega
para?

______________________________
(1 točka)
21. b)

S črkami a, b in c so označeni sestavni deli, ki omogočajo vrtenje. V primerih od a
do c obkroži, ali gre za os ali za gred.
a:

os

gred

b:

os

gred

c:

os

gred
(1 točka)

21. c)

Namen vseh treh prenosov gibanja od motorja do pogonskega para koles je
zmanjšati vrtljaje pogonskih koles. Poimenujte gonilo pri modelu vozila na sliki, ki k
zmanjšanju vrtljajev koles najmanj prispeva.

________________________________________
(1 točka)
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22. Pri obravnavi lesa je Ema izdelala igračo, ki je prikazana na sliki.

22. a)

Ema je imela na razpolago furnir, deske, lepenko, iverno ploščo, vezano ploščo,
panelno ploščo in letve. V okvirčke na sliki zapiši tri različne polizdelke, ki jih je med
naštetimi uporabila za izdelavo.
(1 točka)

22. b)

V spodnji, najdebelejši del je bilo treba narediti luknje. Kašen je bil vrstni red
obdelovalnih postopkov pri izdelavi lukenj? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Merjenje, zarisovanje, vrtanje, brušenje.

B

Merjenje, zarisovanje, luknjanje, skobljanje.

C

Skiciranje, točkanje, luknjanje, brušenje.

D

Skiciranje, žaganje, brušenje, vrtanje.
(1 točka)

22. c)

Pred izdelavo lukenj je Ema z majhno jamico označila mesta za luknje. Katera
lastnost lesa je tista, ki pove, kolikšen odpor daje površina lesa na neko silo, s
katero delujemo na to površino? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Žilavost.

B

Trdota.

C

Trdnost.

D

Prožnost.
(1 točka)
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23. Lucija je izdelala turbino, s katero je želela z vodnim curkom poganjati električni
generator.

23. a)

Turbino je namestila na votel okrogel polizdelek iz PVC-ja. Kako imenujemo tak
polizdelek? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Palica.

B

Letev.

C

Cev.

D

Plošča.
(1 točka)

23. b)

Na drugi konec tega votlega okroglega polizdelka iz PVC-ja je želela namestiti
generator. Kako imenujem tak element, ki vzdolžno prenaša vrtenje in je pri tem
obremenjen na zasuk? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Os.

B

Gred.

C

Ležaj.

D

Zobnik.
(1 točka)

23. c)

Turbino je izdelala tako, da je kovinske lopatice namestila na okroglo ploščo iz
penjenega PVC. Penjeni PVC, ki ga je uporabila, prodajajo v obliki pravokotnih
plošč. Po pregledu načrta je Lucija za izdelavo okrogle plošče izbrala več
obdelovalnih postopkov. Katere izmed naštetih postopkov je uporabila? Obkroži črko
pred pravilnim odgovorom.
A

Merjenje, zarisovanje, upogibanje, vrtanje, brušenje.

B

Merjenje, zarisovanje, žaganje, vrtanje, brušenje.

C

Skiciranje, zarisovanje, vrtanje, upogibanje, brušenje.

D

Skiciranje, upogibanje, vrtanje, žaganje, brušenje.
(1 točka)
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24. Veter je eden od energetskih virov.
24. a)

Katera od trditev velja za izkoriščanje energije vetra? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A

Bistveno prispeva k emisiji toplogrednih plinov.

B

Uporablja se samo za neposredno segrevanje vode.

C

Uporablja se za pogon električnih generatorjev.

D

Spada med neobnovljive vire energije.
(1 točka)

24. b)

Med naštetimi viri izberi vir alternativne energije.
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Sončna celica.

B

Premog.

C

Nafta.

D

Plin.
(1 točka)
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4.2.9 Predmetna komisija za glasbeno umetnost
4.2.9.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz glasbene umetnosti
v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.9.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri glasbeni umetnosti, 9. razred
Slika 4.2.9.1.2: Porazdelitev točk pri glasbeni umetnosti, 9. razred
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.9.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.9.1.2: Porazdelitev dosežkov pri glasbeni umetnosti po regijah, 9. razred
Preglednica 4.2.9.1.3: Specifikacijska tabela, glasbena umetnost, 9. razred
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4.2.9.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz glasbene umetnosti
v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Izhodišče za pripravo preizkusov znanja je bil Učni načrt. Program osnovna šola. Glasbena vzgoja (MŠŠ, ZRSŠ,
Ljubljana, 2011). Sistem pisnega preverjanja znanja učencev pri NPZ ne omogoča preverjanja vseh učnih ciljev in
standardov znanja, opredeljenega v učnem načrtu. Nepreverjeni ostajajo operativni cilji in z njimi povezani
standardi znanja na dejavnostnem področju Izvajanje.
Pisni preizkus obsega 35 nalog, s katerimi smo preverjali glasbeno znanje in sposobnosti učencev na področjih:
1.

analitičnega poslušanja in vrednotenja glasbenih del (31,4 %),

2.

razumevanja in uporabe glasbenih besedil (34,3 %),

3.

poznavanja in razumevanja glasbene kulture (8,6 %),

4.

razumevanja partiture (20 %) in

5.

lastnega ustvarjanja (5,7 %).

V preizkusu so bili uporabljeni štirje tipi nalog:
−
−
−
−

naloge obkroževanja (22,9 %; skupaj možnih doseženih točk: 8);
naloge povezovanja in razvrščanja (5,7 %; skupaj možnih doseženih točk: 12);
naloge kratkih odgovorov (65,7 %; skupaj možnih doseženih točk: 39);
naloge, pri katerih mora učenec zapisati lastno uglasbitev danega besedila – ustvarjanje in vpis določenih
glasbenih oznak v lastno partituro (5,7 %; skupaj možnih doseženih točk: 11).

Naloge so bile glede na strukturiranost ovrednotene z različnim številom točk: šestindvajset nalog je bilo
ovrednotenih z 1 točko, dve nalogi z 2 točkama, dve nalogi s 3 točkami, tri naloge s 6 točkami in dve nalogi z 8
točkami.
Sestava preizkusa glede na taksonomske stopnje je vsebovala 30 % nalog prve taksonomske ravni (znanje in
poznavanje), 35 % nalog druge taksonomske ravni (razumevanje in uporaba ter 35 % nalog tretje taksonomske
ravni (samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija in vrednotenje).
Struktura celotnega preizkusa je ostala enaka kot v preteklih letih. V primerjavi z NPZ iz glasbene umetnosti oz.
glasbene vzgoje v letih 2014 in 2012 so se spremenili deleži nalog na posameznih področjih preverjanja. Povečal
se je delež nalog na področju razumevanja in uporabe glasbenih besedil (34,3 %; leta 2014 je bil 27,3 %, leta 2012
pa 23,3 %). Zmanjšal se je delež nalog na področju poznavanja in razumevanja glasbene kulture (8,6 %; leta 2014
je bil 16,7 %, leta 2012 pa 15,1 %). Manjše nihanje deležev nalog je razvidno tudi na področjih analitičnega
poslušanja in vrednotenja glasbenih del (31,4 %; leta 2014 je bil 36,7 %, leta 2012 pa 33,3 %) ter lastnega
ustvarjanja (5,7 %; leta 2014 je bil 3,3 %, leta 2012 pa 6,1 %). Večjo stabilnost kažejo deleži nalog na področju
razumevanja partiture (20 %; enak odstotni delež nalog na tem področju je bil tudi l. 2014, l. 2012 pa je bil 18,2 %).
Spremenjeni deleži nalog po področjih so povezani z izbrano glasbeno literaturo in različnimi glasbenimi
vsebinami nalog.
Primerjava pokaže tudi razlike v deležih glede na tipe nalog. Zmanjšala sta se deleža nalog obkroževanja (v tem
preizkusu 22,9 %, leta 2014 je bilo tovrstnih nalog 30,3 %, leta 2012 pa 33,3 %) in nalog povezovanja in razvrščanja
(v tem preizkusu 5,7 %, leta 2014 je bilo tovrstnih nalog 12,1 %, leta 2012 pa 13,3 %). Povečal se je delež nalog
kratkih odgovorov (v tem preizkusu 65,7 %, leta 2014 je bilo tovrstnih nalog 51,5 %, leta 2012 pa 50 %). Delež
nalog, povezanih z lastno uglasbitvijo (5,7 %), je v leta 2018 primerljiv z deležem tovrstnih nalog leta 2014 (6,1 %),
obakrat pa je bil večji kot leta 2012 (3,3 %). Spremembe v deležih posameznih vrst nalog so povezane z
usmeritvijo, da učenci v čim večji meri predstavijo svoje znanje v lastnih zapisanih povedih (kratki odgovori) in z
uporabo glasbenega simbolnega jezika (nalogi s področja ustvarjanja in naloge, povezane z razumevanjem
glasbene partiture).
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Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Pisni preizkus znanja je v rednem roku pisalo 4.079 učencev. Povprečno število doseženih točk je 41,28 ali 59,01%.
En učenec (0,02 %) je dosegel vse možne točke (70 točk), 3 učenci (0,07 %) niso imeli najmanjšega števila
točk (0 točk).
Preglednica 4.2.9.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

4.079
56
70
41,28
59,01
18,40
0,58
0,87

Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.9.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri glasbeni umetnosti, 9. razred

Slika 4.2.9.1.1 kaže normalno krivuljo porazdelitve pri fantih in asimetrično krivuljo porazdelitve pri dekletih. V
območju z najnižjimi dosežki (od 0 % do 40 % točk) in srednjimi dosežki so razvidni večji deleži fantov v primerjavi
z dekleti. Slednje pa so v izraziti prednosti v območju z najvišjimi dosežki (od 65 % do 100 %).
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Preglednica 4.2.9.1.2: Porazdelitev dosežkov pri glasbeni umetnosti po regijah, 9. razred
Regija

Gorenjska regija
Goriška regija
Jugovzhodna Slovenija
Koroška regija
Primorsko-notranjska regija
Obalno-kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Podravska regija
Pomurska regija
Savinjska regija
Posavska regija
Zasavska regija

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

57,03
61,43
61,66
56,34
61,33
58,61
56,61
59,09
64,15
59,87
61,51
58,58

16,76
20,09
18,04
17,28
18,21
17,06
19,04
18,21
17,92
18,89
16,42
17,47

394
213
269
170
100
201
1.060
595
301
528
150
98

9
7
9
6
4
5
25
19
14
14
5
3

Preglednica 4.2.9.1.2 kaže, da so povprečja dosežkov v vseh regijah blizu državnemu povprečju, ki je 59,01 %.
Največje število šol je NPZ iz glasbene umetnosti pisalo v osrednjeslovenski, podravski, pomurski in savinjski regiji
(14–25 šol). Najmanjše število šol, ki je pisalo NPZ iz glasbene umetnosti, je bilo v zasavski, primorsko-notranjski,
obalno-kraški in posavski regiji (2–5 šol). Največje število učencev (1.060) je pisalo NPZ v osrednjeslovenski regiji,
njihovi dosežki pa so bili nekoliko pod državnim povprečjem (56,61 %). Najmanjše število učencev (98) je pisalo
NPZ iz glasbene umetnosti v zasavski regiji, njihovi dosežki pa so bili zelo blizu državnemu povprečju (58,58 %).
Najvišje dosežke, ki so presegali državno povprečje, so izkazali učenci v pomurski regiji (64,15 %), najnižje pa
učenci v koroški regiji (56,33 %), vendar so le v manjši meri odstopali od državnega povprečja in so zato še vedno
zadovoljujoči.
NPZ iz glasbene umetnosti so prvič pisali učenci z dvojezičnega narodnostnega območja, in sicer madžarsko
različico preizkusa.

Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu
Slika 4.2.9.1.2: Porazdelitev točk pri glasbeni umetnosti, 9. razred
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ZELENO OBMOČJE

Učenci v zelenem območju obvladajo temeljno znanje s področja analitičnega poslušanja glasbe. Pri
orientaciji v glasbenem besedilu na zgoščenki razberejo le temeljne podatke. V okviru poznavanja in
razumevanja glasbene kulture poznajo glasbene ustanove. Razumevanje partiture je omejeno na
prepoznavanje najosnovnejših elementov glasbenega zapisa.
Učenci znajo:
− ob poslušanju zvočnega primera razlikovati vrsto glasbe (naloga 1);
− ob poslušanju zvočnega primera prepoznati skupino glasbil (naloga 2);
− ob poslušanju zvočnega primera razlikujejo enoglasje in večglasje (naloga 3);
− ob poslušanju zvočnega primera prepoznajo generalno zaporedje dinamike (naloga 9);
− ob poslušanju dveh zvočnih primerov in primerjanju le-teh opredelijo glasbeno obdobje, vstop teme in
glasbeno obliko (naloga 11);
− iz besedila razberejo obdobje (naloga 13);
− iz besedila razberejo izvajalsko zasedbo (naloga 14);
− iz besedila razberejo inštrument (naloga 17);
− iz besedila razberejo število stavkov koncerta (naloga 20);
− iz besedila razberejo skladatelja (naloga 22);
− sestavijo svoj koncertni program in pri tem opredelijo glasbeno ustanovo, kraj in čas dogodka (nalogi 26.1 in
26.2);
− iz partiture razbrati izvor pesmi (naloga 27);
− iz partiture ugotoviti enoglasen zapis pesmi (naloga 28);
− iz partiture ugotoviti taktovski način (naloga 29);
− v partituri prepoznati inštrumenta z enakim ritmičnim vzorcem (naloga 33).
Zgled: naloga 3
RUMENO OBMOČJE

Pri orientaciji v glasbenem besedilu na zgoščenki učenci razberejo skladatelje. V partituri znajo opredeliti
melodični inštrument ter ustvariti in zapisati ritmično spremljavo.
Učenci znajo:
− iz besedila razbrati skladatelje (naloga 15);
− v partituri določiti melodična tolkala (naloga 30);
− ustvariti/zapisati spremljavo za dani primer pesmi (naloga 34);
− iz partiture izpisati melodični inštrument (naloga 35.1).
Zgled: naloga 30
RDEČE OBMOČJE

Analitično poslušanje je omejeno na določanje značaja skladbe. Orientacija v besedilu zajema učenčevo širše
razumevanje in uporabo glasbenega besedišča. Pri oblikovanju svojega programskega lista učenci poznajo
skladatelje in njihova dela. Iz partiture razberejo melodijo in vstop posameznih glasbil.
Učenci znajo:
− ob poslušanju zvočnega primera opredeliti in utemeljiti značaj skladbe (naloga 7);
− iz besedila razbrati pomen naslova zgoščenke (naloga 12);
− iz besedila razbrati tempo skladbe (naloga 16);
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− iz besedila razbrati solistično skladbo, skladatelja in inštrument (naloga 18);
− iz besedila razbrati del skladbe (naloga 23);
− sestavijo svoj koncertni program in navedejo skladatelje ter njihova dela (naloga 26);
− iz partiture določiti melodično tolkalo in prepoznati vstop zadnjega glasbila (naloga 30 in 31).
Zgled: naloga 30
MODRO OBMOČJE

Analitično poslušanje in razumevanje glasbenega besedila pri zahtevnejših nalogah je v vlogi razlikovanja glasbil
po vrstah in znotraj iste vrste ter razumevanja glasbenih pojmov o načinu izvajanja. Razumevanje glasbene kulture
je vezano na poznavanje primerov slovenskih ljudskih pesmi ter iskanje najznačilnejših predstavnikov umetniških
obdobij. Glasbeno opismenjevanje se navezuje na poznavanje tonskih trajanj in partov v partituri.
Učenci znajo:
− ob poslušanju zvočnega primera prepoznati pihalo (naloga 4);
− ob poslušanju zvočnega primera poimenujejo način izvajanja (naloga 10);
− iz besedila razbrati glasbilo in ga umestiti v skupino inštrumentov (naloga 19);
− našteti različne primere slovenske ljudske pesmi (naloga 24);
− skladatelje povezati z obdobjem, v katerem so delovali (naloga 25);
− sestaviti svoj koncertni program z navedbo skladateljev in njihovih del ter predstavitvijo le-teh (naloga 26);
− v partituri prepoznati tonska trajanja (naloga 32);
− izbrati in uporabiti ime spremljevalnega inštrumenta (naloga 35).
Zgled: naloga 24
NAD MODRIM OBMOČJEM

Sem spadajo 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 kakor tretjina najboljših učencev, tj. učencev, ki so uvrščeni v
modro območje.
Slušna analiza je vezana na razlikovanje glasbenih zvrsti, prepoznavanje tempa in posameznih glasbil. Iz
glasbenega besedila učenci razberejo oznake za tempo. V okviru glasbene kulture prepoznajo značilnega
skladatelja ekspresionizma.
Učenci znajo:
− ob poslušanju zvočnega primera razlikovati glasbeno zvrst (naloga 5);
− ob poslušanju zvočnega primera prepoznati in slediti tempu predvajane skladbe (naloga 6);
− ob poslušanju zvočnega primera prepoznati tolkalo (naloga 8);
− iz besedila izpisati oznake za počasen tempo (naloga 21);
− skladatelje povezati z obdobjem, v katerem so delovali, (naloga 25).
Zgled: naloga 25
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.9.1.3: Specifikacijska tabela, glasbena umetnost, 9. razred
Naloga

Točke Področje

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

11.1

1

11.2

1

11.3

1

11.4

1

11.5

1

11.6

1

poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh
poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe; ritmični,
melodični in harmonski posluh

Taksonomska Cilj – učenec:
stopnja

Območje

IT

ID

I.

razlikuje vrsto glasbe;

zeleno

0,99

0,13

I.

prepozna skupino glasbil;

zeleno

0,88

0,09

I.

razlikuje enoglasje in večglasje;

zeleno

0,83

0,12

III.

prepozna zvok inštrumenta;

modro

0,42

0,35

III.

razlikuje glasbeno zvrst;

nad modrim

0,45

0,13

III.

opredeli tempo skladbe;

nad modrim

0,35

0,11

II.

utemelji značaj skladbe;

rdeče

0,55

0,42

III.

prepozna ustrezno tolkalo;

nad modrim

0,50

0,10

II.

določi zaporedje dinamike;

zeleno

0,79

0,34

III.

poimenuje način izvajanja;

modro

0,42

0,28

II.

primerja zvočna primera in opredeli glasbeno obdobje;

zeleno

0,82

0,33

II.

primerja zvočna primera in opredeli glasbeno obdobje;

zeleno

0,83

0,31

II.

primerja zvočna primera in opredeli vstop teme;

zeleno

0,95

0,28

II.

primerja zvočna primera in opredeli vstop teme;

zeleno

0,93

0,27

II.

primerja zvočna primera in opredeli glasbeno obliko;

zeleno

0,88

0,34

II.

primerja zvočna primera in opredeli glasbeno obliko;

zeleno

0,88

0,34
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Naloga

Točke Področje

Taksonomska
Cilj – učenec:
stopnja

Območje

12

1

razumevanje in uporaba glasbenega besedila

I.

iz naslova opredeli vsebino;

rdeče

13

1

razumevanje in uporaba glasbenega besedila

I.

iz besedila razbere obdobje;

zeleno

14

1

razumevanje in uporaba glasbenega besedila

I.

iz besedila razbere izvajalsko zasedbo.

zeleno

15

1

razumevanje in uporaba glasbenega besedila

I.

iz besedila razbere skladatelje;

rumeno

16

1

razumevanje in uporaba glasbenega besedila

II.

iz besedila razbere tempo skladbe;

rdeče

17

1

razumevanje in uporaba glasbenega besedila

I.

iz besedila razbere inštrument;

zeleno

18

1

razumevanje in uporaba glasbenega besedila

II.

rdeče

19

1

razumevanje in uporaba glasbenega besedila

II.

iz besedila razbere solistično skladbo, skladatelja in
inštrument;
iz besedila razbere skupino inštrumentov;

modro

20

1

razumevanje in uporaba glasbenega besedila

I.

iz besedila razbere število stavkov koncerta;

zeleno

21

1

razumevanje in uporaba glasbenega besedila

III.

iz besedila izpiše oznake za tempo;

22

1

razumevanje in uporaba glasbenega besedila

I.

iz besedila razbere skladatelja;

zeleno

23

1

razumevanje in uporaba glasbenega besedila

II.

iz besedila razbere del skladbe;

rdeče

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

I.

našteje slovenske ljudske pesmi;

modro

25.1

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

III.

pozna glasbena obdobja in skladatelje;

modro

25.2

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

III.

pozna glasbena obdobja in skladatelje;

modro

25.3

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

III.

pozna glasbena obdobja in skladatelje;

modro

25.4

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

III.

pozna glasbena obdobja in skladatelje;

modro

25.5

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

III.

pozna glasbena obdobja in skladatelje;

modro

25.6

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

III.

pozna glasbena obdobja in skladatelje;

nad modrim

26.1

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

I.

opredeli glasbeno ustanovo;

zeleno

26.2

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

I.

opredeli kraj in čas dogodka;

zeleno

26.3.1

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

II.

izbere skladatelja in njegovo delo;

rdeče

26.3.2

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

III.

opiše izbrano glasbeno delo;

modro

26.4.1

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

II.

izbere skladatelja in njegovo delo;

rdeče

26.4.2

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

III.

opiše izbrano glasbeno delo;

modro

26.5.1

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

II.

izbere skladatelja in njegovo delo;

rdeče

26.5.2

1

poznavanje in razumevanje glasbene kulture

III.

opiše izbrano glasbeno delo;

modro

1

razumevanje partiture

I.

iz partiture razbere izvor pesmi;

zeleno

24
25

26

27

382

|

nad modrim

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

IT

ID

0,56
0,87
0,77
0,74
0,57
0,79
0,52

0,36
0,37
0,29
0,40
0,38
0,39
0,38

0,20
0,89
0,12
0,93
0,57
0,37
0,43
0,31
0,44
0,32
0,37
0,29
0,84
0,72
0,60
0,41
0,53
0,36
0,48
0,34
0,89

0,44
0,33
0,34
0,34
0,27
0,56
0,40
0,30
0,40
0,36
0,33
0,25
0,40
0,29
0,56
0,54
0,57
0,56
0,59
0,56
0,38

Naloga

Točke Področje

Taksonomska Cilj – učenec:
stopnja

Območje

28

1

razumevanje partiture

I.

iz partiture ugotovi enoglasen zapis pesmi;

zeleno

29

1

razumevanje partiture

I.

iz partiture ugotovi taktovski način;

zeleno

30.1

1

razumevanje partiture

II.

iz partiture določi melodična tolkala;

rumeno

30.2

1

razumevanje partiture

II.

iz partiture določi melodična tolkala;

rumeno

30.3

30

1

razumevanje partiture

II.

iz partiture določi melodična tolkala;

rdeče

31

1

razumevanje partiture

II.

iz partiture prepozna vstop zadnjega glasbila;

rdeče

32

2

razumevanje partiture

III.

iz partiture prepozna tonska trajanja.

modro

33

2

razumevanje partiture

II.

zeleno

34

8

ustvarjanje

III.

iz partiture prepozna inštrumenta z enakim ritmičnim
vzorcem;
ustvari/zapiše spremljavo za dani primer pesmi;

rumeno

35.1

1

ustvarjanje

II.

v partituro vpiše melodični inštrument;

rumeno

35.2

1

ustvarjanje

II.

v partituro vpiše ime spremljevalnega inštrumenta;

modro

35.3

1

ustvarjanje

II.

v partituro vpiše ime spremljevalnega inštrumenta.

modro

35

IT

ID

0,79
0,82
0,68
0,63
0,50
0,47
0,24
0,80

0,43
0,53
0,41
0,45
0,29
0,52
0,52
0,30

0,65
0,60
0,45
0,42

0,52
0,53
0,48
0,48

LEGENDA:

Taksonomske stopnje (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
Učenci so naloge v prvem sklopu Poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe rešili v skladu s pričakovanji. Po
težavnosti izstopajo naloga 5 (IT = 0,42), v kateri so morali učenci opredeliti priredbo predvajane skladbe glede na
zvrst; naloga 6 (IT = 0,35), v kateri so morali slušno prepoznati in opredeliti tempo predvajane skladbe, in naloga 8
(IT = 0,50) v kateri so morali prepoznati tolkalo, ki ima pomembno vlogo v določenih delih predvajane skladbe. Kot
zahtevni sta se izkazali tudi naloga 4 (IT = 0,42) v kateri je bilo treba prepoznati pihalo, ki igra melodijo v zadnjem
delu predvajanega odlomka, in naloga 10 (IT = 0,42), pri kateri so morali opredeliti način izvajanja pri določenem
inštrumentu v predvajanem odlomku. Najlažja je bila naloga 1, ki se nanaša na vrsto glasbe, saj jo je rešila skoraj
celotna populacija (IT = 0,99). V povezavi s sklepnimi ugotovitvami poročila o NPZ pri glasbeni umetnosti iz leta
2014 ugotavljamo, da je bilo v tem preizkusu realizirano priporočilo o oblikovanju zahtevnejših nalog v sklopu
Poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe.
Tudi v drugem sklopu Razumevanje in uporaba glasbenega besedila so bili učenci postavljeni pred zahtevnejše in
tudi številčnejše naloge kakor leta 2014. Kot najtežja se je izkazala naloga 21, v kateri so morali izpisati tri oznake za
tempo iz določene skladbe, zapisane na ovitku zgoščenke (IT = 0,12). Težka je bila tudi naloga 19, povezana z
uvrstitvijo navedenega glasbila pri določeni skladbi v skupino inštrumentov (IT = 0,20). Najlažji nalogi za učence
sta bili povezani z navedbo števila stavkov iz opredeljene skladbe, zapisane na ovitku zgoščenke, (naloga 20; IT =
0,89) in z navedbo glasbenega obdobja skladb na zgoščenki (naloga 13; IT = 0,87).
V tretjem sklopu Poznavanje in razumevanje glasbene kulture je bila vsaka od treh nalog v manjšem segmentu težka
za učence. Pri nalogi 24 (IT = 0,37) so morali napisati 6 slovenskih ljudskih pesmi. V nalogi 25 so morali povezati
skladatelje z obdobjem, v katerem so delovali. Največ učencev ni znalo povezati slovenskega skladatelja Marija
Kogoja z ekspresionizmom (IT = 0,39 pri nalogi 25.6), težave pa so imeli tudi pri povezovanju drugih navedenih
skladateljev z obdobji. Pri nalogi 26 so morali sestaviti koncertni program in zelo na kratko predstaviti izbrano
skladbo. Slednje se je pri tej nalogi izkazalo kot zahtevno za učence (IT od 0,34 do 0,41).
V četrtem sklopu Razumevanje partiture so bili dosežki skladni s pričakovanji. Kot najtežja se je izkazala naloga 32, v
kateri so morali učenci prepoznati in zapisati različna tonska trajanja iz notnega zapisa (IT = 0,24). Rezultat kaže, da
se v zadnjem triletju učenci zelo redko srečujejo s tovrstnimi nalogami.
Peti sklop Ustvarjanje je v primeru ustvarjanja spremljave k danemu odlomku iz slovenske ljudske pesmi dal
pričakovane rezultate. Predhodno predstavljeni primer in dano glasbeno gradivo (ritmični vzorci) sta učencem
pomagala k zadovoljivim rešitvam naloge (naloga 34; IT = 0,65). Nekaj težav so imeli pri nalogi 35, v kateri so
morali v partituro vpisati imena spremljevalnih inštrumentov ter določiti melodični instrument za izvajanje
drugega glasu (naloga 35.2 z IT 0,45; naloga 35.3 z IT 0,42).
SKLEPNE UGOTOVITVE
NPZ iz glasbene umetnosti je bil izveden tretjič. Krajši časovni intervali med posameznimi izvedbami (leta 2012,
2014 in 2018), stabilna struktura preizkusa ter primerljivo število učencev 9. razreda (l. 2012 je NPZ iz glasbene
umetnosti pisalo 4.222 učencev, dve leti pozneje 4.130 učencev, letos pa 4.079 učencev) omogočajo primerjavo
dosežkov ter preverjanje realizacije smernic iz predhodnih poročil. Če smo leta 2014 zapisali, da bi morali pri
naslednjem nacionalnem preverjanju iz glasbene umetnosti v vzorčenje zajeti tudi dvojezične osnovne šole, je
bilo letos to realizirano.
Če primerjamo osnovne statistične podatke vseh treh izvedb NPZ, ugotavljamo, da je bil zadnji pisni preizkus za
učence nekoliko zahtevnejši, kar se kaže v nižjem povprečju točk (41,28) in povprečnem številu odstotnih točk
(59,01 %) v primerjavi s prvima dvema izvedbama (l. 2012 je bilo povprečno število točk 48,03 ali 68,61 %, leta
2014 pa 48,28 točk ali 68,97 %).
Primerjava dosežkov glede na spol kaže v letu 2018 podoben rezultat kot leta 2014, ko so bila dekleta v izraziti
prednosti pred fanti v območju z najvišjimi dosežki. Primerjava dosežkov glede na regije pa pri vseh treh izvedbah
NPZ pri glasbeni umetnosti odraža nekakšno stabilnost glede na nacionalno povprečno število točk in odstotnih
točk v letih 2012, 2014 in 2018.
Aktualni rezultati za prvi sklop Poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe potrjujejo doseganje obveznih in
izbirnih operativnih ciljev iz učnega načrta za glasbeno umetnost na dejavnostnem področju Poslušanje. V
primerjavi z letoma 2012 in 2014 so dosežki v povprečju nekoliko nižji, k čemur je prispevalo oblikovanje nekoliko
zahtevnejših poslušalskih nalog, kar je priporočalo tudi zaključno poročilo leta 2014.
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Primerjava nalog in dosežkov v letih 2012, 2014 in 2018 je v drugem sklopu Razumevanje in uporaba glasbenega
besedila nekoliko bolj problematična tako zaradi raznolikosti izhodiščnih gradiv kot tudi zaradi števila in vsebin
nalog. Tokrat so bile naloge zasnovane na besedilu z ovitka zgoščenke, ki je vseboval veliko glasbenih pojmov. Z
nekaterimi se učenci redkeje srečujejo, in to je bilo najbolj razvidno pri reševanju nalog (npr. oznake za tempo).
Rezultati v tretjem sklopu Poznavanje in razumevanje glasbene kulture so pri nalogi, povezani z zapisom naslovov
šestih slovenskih ljudskih pesmi, in nalogi, pri kateri je bilo treba povezati slovenskega skladatelja z obdobjem
njegovega delovanja, pokazali, da smernice, podane v poročilu leta 2014, na področju temeljitejše obravnave
slovenske ljudske in umetne glasbene dediščine še niso v polnosti upoštevane. Pomemben impulz pa je bil
podan tudi z nalogo, pri kateri je bilo treba na kratko okarakterizirati glasbeno delo, ki so ga učenci izbrali za svoj
koncertni program. Impulz ne sugerira povečevanja faktografskega znanja, temveč oživitev notranjih predstav o
skladbi, s katero so se učenci srečali v živo ali jim je bila predvajana in se jim je ob močnem doživetju usidrala v
spomin.
V četrtem sklopu Razumevanje partiture so rezultati pokazali, da se znanje, ki ga učenci usvojijo v procesu
glasbenega opismenjevanja v drugem triletju, lahko hitro izgublja, če se učenci z njim več ne srečujejo oziroma ga
ne uporabljajo tudi v tretjem triletju. To se je potrdilo na ravni prepoznavanja različnih tonskih trajanj v partituri.
Letošnji dosežki v petem sklopu Ustvarjanje so primerljivi z dosežki leta 2014, saj so učenci obakrat reševali
podobne naloge. Rezultati potrjujejo doseganje operativnih obveznih in izbirnih učnih ciljev učnega načrta,
opredeljenih na dejavnostnem področju Ustvarjanje. Tako kot leta 2014 pa tudi tokrat izpostavljamo, da bi
popolno potrditev dobili ob možnosti izvedbe ustvarjenih glasbenih vsebin s strani učencev.
Rezultati NPZ iz glasbene umetnosti (2018) so pokazali, da so učni cilji na področjih, ki smo jih preverjali, v
povprečju uspešno doseženi. Sistem onemogoča preverjanje učnega načrta v celoti, na kar opozarjamo že vrsto
let. Področje Izvajanje, ki pomeni eno od najbolj avtentičnih oblik učenja in doživljanja glasbe, je lahko v letih, ko
se izvaja NPZ iz glasbene umetnosti na izbranih osnovnih šolah, potisnjeno ob stran ravno zaradi navedene
sistemske pomanjkljivosti. Zaradi tega je potrebno najti način in sredstva, da se bo to področje vključilo v NPZ iz
glasbene umetnosti in se bo doseganje operativnih ciljev in standardov znanja iz učnega načrta za glasbeno
umetnost preverilo v celoti.
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1. Poslušanje, analiziranje in vrednotenje glasbe
POSLUŠANJE 1. ZVOČNEGA PRIMERA
Katalena: Lucija
Pozorno poslušaj zvočni primer in reši naloge od 1 do 5.
1.

Kako imenujemo vrsto glasbe, ki jo slišiš?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Vokalna.

B

Vokalno-inštrumentalna.

C

Inštrumentalna.
(1 točka)

2.

Kako imenujemo skupino glasbil, ki v skladbi najprej nastopijo?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Godala.

B

Pihala.

C

Tolkala.

D

Brenkala.
(1 točka)

3.

Koliko glasno petje slišiš?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Pevci pojejo ves čas enoglasno.

B

Enoglasno petje prehaja v večglasje.

C

Večglasje prehaja v enoglasje.

D

Pevci pojejo ves čas večglasno.
(1 točka)

4.

Katero pihalo prevzame melodijo v zadnjem delu predvajanega odlomka?

_______________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir: YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=myktnPirJNg. Pridobljeno: 18. 03. 2013.)
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5.

Kako imenujemo tovrstno priredbo?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Jazz.

B

Pop.

C

Etno.

D

Narodnozabavna.
(1 točka)

POSLUŠANJE 2. ZVOČNEGA PRIMERA
Aram Hačaturjan: Ples Sabelj
Pozorno poslušaj zvočni primer in reši naloge od 6 do 10.
6.

Kakšen je tempo predvajane skladbe?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Hiter.

B

Počasen.

C

Nenehno se spreminja.

D

Zmeren.
(1 točka)

7.

Opredeli in v povedi utemelji značaj skladbe.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir: ROYAL PHILHARMOINC ORCHESTRA, dir. YURI SIMONOV: Khachaturian: Ballet Suits. Zgoščenka. Št. 1.)
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8.

Kako imenujemo tolkalo, ki ima pomembno vlogo v prvem in tretjem delu skladbe?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Triangel.

B

Metalofon.

C

Vibrafon.

D

Ksilofon.
(1 točka)

9.

Kakšno je generalno zaporedje dinamike v skladbi?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Piano (p) – forte (f) – piano (p).

B

Forte (f) – forte (f) – piano (p).

C

Forte (f) – piano (p) – forte (f).

D

Piano (p) – piano (p) – forte (f).
(1 točka)

10. Kako imenujemo način izvajanja, pri katerem pozavna zaigra drseči niz tonov?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Glissando.

B

Trilček.

C

Staccato.

D

Legato.
(1 točka)
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PRIMERJALNO POSLUŠANJE 3. IN 4. ZVOČNEGA PRIMERA
3. zvočni primer: DIES IRAE DIES ILLA
4. zvočni primer: Hector Berlioz: FANTASTIČNA ….., odlomek 5. stavka
Pozorno poslušaj, primerjaj in analiziraj zvočna primera ter reši nalogo.
11. V razpredelnici z znakom x označi trditve, ki veljajo za posamezni zvočni primer.
3. ZVOČNI PRIMER

4. ZVOČNI PRIMER

Obdobje: romantika
Obdobje: srednji vek
Uvodu z zvonovi sledi tema.
Tema se pojavi takoj.
Koral
Programska simfonija
(6 točk)

(Vir: Schola Cantorum Labacensis, um. v. Tone Potočnik. Zgoščenka. Ljubljana, 2005.)
(Vir: http://www.youtube.com/watch?v=elWQLxoXav4. Pridobljeno: 12. 9. 2012.)
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2. Razumevanje in uporaba glasbenega besedila
Pozorno si oglej in preberi spodnjo napoved glasbenega dogodka. Pomagaj si z
vsebino in reši naloge od 12 do 23.

BAROČNO SLAVJE
ALBINONI
Adagio v g-molu za godala in orgle
TELEMANN
Koncert za violo v G- duru
1. Largo – 2. Allegro
3. Andante – 4. Presto
RAMEAU
La poule
Silvia Kind, čembalo
CORELLI
Concerto grosso v g-molu, op. 6, št. 8
Vivace-Grave – Allegro-Adagio-Allegro
Vivace – Allegro-Largo (Pastorale)
MANFREDINI
Koncert v C-duru op. 3 št. 12
BACH
Sinfonia
Iz Božičnega oratorija
WÜRTEMBERŠKI KOMORNI ORKESTER, HEILBRONN
Dirigent JÖRG FAERBER

12. Kaj pomeni naslov zgoščenke?

_______________________________________________________________________
(1 točka)

13. Iz katerega obdobja je glasba na zgoščenki?

_______________________________________________________________________
(1 točka)
(Vir: Mojstri klasične glasbe in njihova dela 6. Zgoščenka.)
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14. Kateri orkester izvaja skladbe?

_______________________________________________________________________
(1 točka)

15. Dela katerih skladateljev so uvrščena na zgoščenko?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(1 točka)

16. V kakšnem tempu je Albinonijeva skladba?

_______________________________________________________________________
(1 točka)

17. Kateri inštrument v prvi skladbi ne spada v orkester?

_______________________________________________________________________
(1 točka)

18. Katera skladba je solistična? Napiši skladateljev priimek, naslov skladbe in inštrument.

_______________________________________________________________________
(1 točka)

19. V katero skupino inštrumentov spada glasbilo iz Rameaujeve skladbe?

_______________________________________________________________________
(1 točka)

20. Koliko stavkov ima Telemannov koncert?

_______________________________________________________________________
(1 točka)
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21. Izpiši tri oznake za počasen tempo iz Corellijevega Concerta grossa v g-molu.

_______________________________________________________________________
(1 točka)

22. Kdo je skladatelj Božičnega oratorija?

_______________________________________________________________________
(1 točka)

23. Kateri del Božičnega oratorija je posnet na zgoščenki?

_______________________________________________________________________
(1 točka)
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3. Poznavanje in razumevanje glasbene kulture
24. Napiši naslove 6 slovenskih ljudskih pesmi. Pri tem ne smeš uporabiti naslovov pesmi, ki
so v preizkusu.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(6 točk)

25. Poveži skladatelje z obdobjem, v katerem so delovali.
Na črto pred poimenovanjem obdobja napiši ustrezno črko, ki je pred imenom
skladatelja.
______ renesansa

A

ANTONIO VIVALDI

______ barok

B

FREDERIC CHOPIN

______ klasicizem

C

JAKOB JEŽ

______ romantika

D

JOHN CAGE

______ impresionizem

E

JOSEPH HAYDN

______ ekspresionizem

F

JACOBUS GALLUS

G

MARIJ KOGOJ

H

MAURICE RAVÉL
(6 točk)
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26. Samostojno sestavi svoj koncertni program. Pri izpolnjevanju programskega lista bodi
pozoren na povezavo med krajem in ustanovo. V programski list napiši:
–
kraj in datum izvedbe,
–
glasbeno oz. kulturno ustanovo, v kateri bo koncert, ter
–
3 glasbena dela iz zakladnice umetniške (klasične) glasbe (ime in priimek skladatelja,
glasbeno delo), ki se bodo izvajala na koncertu.
Pri vsakem glasbenem delu, ki si ga uvrstil v koncertni program, v eni povedi opiši,
kakšno glasbo bodo poslušalci slišali (vrsto/obliko/značaj …), ali navedi kako zanimivost/
posebnost skladbe.
V programu ne smeš uporabiti naslovov glasbenih del, ki so v preizkusu.
Koncertni program
Glasbena ustanova:

Kraj in datum izvedbe:

________________________________

_________________________________
(2 točki)

Ime in priimek skladatelja: ______________________________________
Glasbeno delo: _______________________________________________
(1 točka)
Kratka predstavitev glasbenega dela: _____________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)
Ime in priimek skladatelja: ______________________________________
Glasbeno delo: _______________________________________________
(1 točka)
Kratka predstavitev glasbenega dela: _____________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)
Ime in priimek skladatelja: ______________________________________
Glasbeno delo: _______________________________________________
(1 točka)
Kratka predstavitev glasbenega dela: _____________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)
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4. Razumevanje partiture
Pred seboj imaš del partiture pesmi Roža na vrtu. Dobro si jo oglej in reši naloge od 27
do 33.

27. Kakšna je pesem po izvoru?

_______________________________________________________________________
(1 točka)

28. Za koliko pevskih glasov je pesem napisana?

_______________________________________________________________________
(1 točka)
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29. Iz partiture pesmi izpiši taktovski način.

_______________________________________________________________________
(1 točka)

30. Za katera melodična tolkala je napisana priredba pesmi?

_________________________________
_________________________________
_________________________________
(3 točke)

31. Katero glasbilo vstopi zadnje?

_______________________________________________________________________
(1 točka)

32. Katera tonska trajanja so v pesmi?

_______________________________________________________________________
(2 točki)

33. Katera inštrumenta igrata enak ritmični vzorec?

_________________________________
_________________________________
(2 točki)
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5. Ustvarjanje
Pred seboj imaš začetni odlomek pesmi z ritmično spremljavo. Oglej si primer s tremi
ritmičnimi vzorci in zapis pesmi s spremljavo ter reši nalogi 34 in 35.
PRIMER:
Uporabljeni ritmični vzorci:

Pesem s spremljavo:
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34. Po danem zgledu ustvari spremljavo za drugi del pesmi Marko skače.
V prazne takte napiši ritem spremljave. Pri ustvarjanju spremljave si popolnoma
svoboden, vendar ne smeš uporabiti ritmičnih vzorcev iz prvega dela. Pazi na število dob
v vsakem taktu in na tonska trajanja. Lahko si pomagaš s predlaganimi ritmičnimi vzorci.
GRADIVO
Predlagani ritmični vzorci:

Pesem brez spremljave:

(8 točk)

35. V partituro iz 34. naloge vpiši:
– imena spremljevalnih inštrumentov razen bobna in palčk, ki sta v vzorčnem primeru;
– melodični inštrument, ki v drugem delu podvaja pevsko melodijo.
(3 točke)
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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 2018 in v primerjavi z dosežki iz preteklih let. 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 podatke o učencih s posebnimi potrebami v 9. razredu za daljše časovno obdobje, 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 2018, 9. razred
Predmet

Število
učencev brez PP

Število
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

14.377
33
13
3.533
125
14.653
3.819
3.713
3.372

1.449
4
3
348
16
1.490
385
365
373

52,3
53,1
63,6
61,7
68,1
54,7
52,3
60,5
49,7

38,1
49,2
31,1
39,7
66,6
36,5
35,5
43,9
41,3

72,9
92,6
48,9
64,4
97,8
66,7
67,9
72,5
83,0

SLJ
ITJ
MAJ
TJA
TJN
MAT
KEM
GUM
TIT

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 2018, 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 2018 dosegli med 48,9 % in 97,8 %
povprečnih odstotnih točk svojih vrstnikov. Dosežki učencev s posebnimi potrebami so bili najnižji pri angleščini
in matematiki. V povprečju so učenci s posebnimi potrebami pri angleščini dosegli 64,4 % odstotnih točk
vrstnikov brez posebnih potreb (2017: 64,3 %), pri matematiki pa 66,7 % (2017: 73,5 %). Pri slovenščini so učenci
letos dosegli precej višje dosežke kot lani – 72,9 % odstotnih točk (2017: 69,5 %). Izmed tretjih predmetov so bili
dosežki najvišji pri tehniki in tehnologi, sledila je glasbena umetnost, pri kemiji pa so bili dosežki precej nižji (67,9 %).
Opozoriti je treba, da je NPZ iz italijanščine, madžarščine in nemščine opravljalo malo učencev, zato podatki ne
omogočajo posploševanja. Kakor je razvidno iz preglednice 4.3.1, so imeli leta 2018 štirje učenci s posebnimi
potrebami pri NPZ iz italijanščine nižje dosežke od ostalih učencev; enako velja tudi za tri učence, ki so opravljali
NPZ iz madžarščine in šestnajst učencev pri nemščini.
Analiza podatkov za obdobje od leta 2008 do leta 2018 (Slika 4.3.2) kaže, da imajo učenci s posebnimi potrebami
vseskozi najnižje dosežke pri angleščini, čeprav se od prve izvedbe do danes vztrajno zvišujejo. Enako velja tudi za
dosežke pri matematiki, medtem ko so dosežki pri slovenščini bolj ali manj konstantni. Leta 2018 so se dosežki
učencev s posebnimi potrebami izboljšali pri petih predmetih: slovenščini, italijanščini, madžarščini, nemščini ter
tehniki in tehnologiji, znižali pa so se pri matematiki, angleščini, kemiji in glasbeni umetnosti. Najvišji so bili dosežki
učencev s posebnimi potrebami pri tretjih predmetih. Pri slovenščini in nemščini so bili njihovi dosežki 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 v obdobju od leta 2008–2018,
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 2018, 9. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri slovenščini je bil 52,3 odstotne točke, učencev s posebnimi
potrebami pa 38,1 odstotne točke. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je precej podobna
normalni Gaussovi krivulji, vendar brez izrazitih repov, 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 2018, 9. razred

Leta 2018 so bili dosežki učencev s posebnimi potrebami izmed vseh predmetov najnižji pri angleščini. Dosegli so
samo 39,7 odstotne točke, medtem ko so bili dosežki njihovih vrstnikov brez posebnih potreb bistveno višji in so
znašali 61,7 odstotne točke. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb ima dva vrhova in je izrazito
pomaknjena v desno in asimetrična v levo, porazdelitev dosežkov učencev s posebnimi potrebami pa je precej
nenavadna, s tremi vrhovi, od katerih je najvišji na skrajnem levem delu krivulje.
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Slika 4.3.5: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ iz
matematike v letu 2018, 9. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri matematiki je bil za skoraj 2,5 odstotne točke višji kakor pri
slovenščini in je znašal 54,7 odstotne točke; medtem ko je bil povprečni dosežek učencev s posebnimi potrebami,
ki je znašal le 36,5 odstotne točke, za več kot 1,5 odstotne točke nižji kot pri slovenščini. Porazdelitev dosežkov
učencev brez posebnih potreb je podobna normalni Gaussovi krivulji, vendar – podobno kot pri slovenščini –
nima repov in je nekoliko pomaknjena v desno, 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
kemije v letu 2018, 9. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri kemiji je znašal 52,3 odstotne točke, učencev s posebnimi
potrebami pa 35,5 odstotne točke. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb z vrhom nekoliko
pomaknjenim v desno je podobna normalni Gaussovi krivulji (manjka ji desni rep), porazdelitev dosežkov učencev
s posebnimi potrebami kaže obrnjeno sliko.
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Slika 4.3.7: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ iz
glasbene umetnosti v letu 2018, 9. razred

Dosežki učencev s posebnimi potrebami pri glasbeni umetnosti so bili leta 2018 nižji kot na preteklem
preverjanju. Dosegli so 43,9 odstotne točke, medtem ko so bili dosežki njihovih vrstnikov brez posebnih potreb
višji in so znašali 60,5 odstotne točke. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je pomaknjena v
desno in asimetrična v levo, medtem ko je porazdelitev učencev s posebnimi potrebami precej enakomerna, z
izstopajočim vrhom okrog sredine.
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Slika 4.3.8: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ iz
tehnike in tehnologije v letu 2018, 9. razred

Dosežki učencev s posebnimi potrebami pri tehniki in tehnologiji so znašali 41,3 odstotne točke, medtem ko so
bili dosežki njihovih vrstnikov brez posebnih potreb višji (49,7). Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih
potreb je podobna normalni Gaussovi krivulji, porazdelitev dosežkov učencev s posebnimi potrebami pa je
nekoliko pomaknjena v levo, z izrazito daljšim repom na desni strani.
Grafična primerjava podatkov za madžarščino, italijanščino in nemščino zaradi majhnega števila učencev s
posebnimi potrebami, ki so opravljali ta dva preizkusa, ni smiselna.
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V nadaljevanju obravnavamo podatke 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 2018, 6. razred
Predmet

Število
učencev brez PP

Število
učencev s PP

Število % točk
učencev brez PP

Število % točk
učencev s PP

Delež % točk učencev s PP v
primerjavi z ostalimi učenci

16.062
38
17
16.435
409
16.886

1.456
4
0
1.489
44
1.553

47,5
60,1
67,6
52,4
65,6
53,8

32,2
50,0
–
35,9
59,7
38,5

67,7
83,2
–
68,4
91,0
71,6

SLJ
ITJ
MAJ
TJA
TJN
MAT

Opozoriti je treba, da je NPZ iz italijanščine opravljalo malo učencev, zato podatki ne omogočajo posploševanja.
Kakor je razvidno iz preglednice 4.3.2, so leta 2018 štirje učenci s posebnimi potrebami opravili NPZ iz italijanščine
bistveno slabše kakor ostali učenci; NPZ iz madžarščine ni opravljal noben učenec s posebnimi potrebami.
Primerjava dosežkov učencev 6. razreda pri posameznih predmetih je prikazana na sliki 4.3.9.
Slika 4.3.9: Število odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri
NPZ v letu 2018, 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 učenci brez posebnih potreb.
Podatki v preglednici 4.3.2 kažejo, da so učenci s posebnimi potrebami leta 2018 dosegli med 67,7 % in 91,0 %
povprečnih odstotnih točk svojih vrstnikov. Dosežki učencev s posebnimi potrebami so bili najnižji pri slovenščini
– v povprečju so dosegli 67,7 % odstotnih točk svojih vrstnikov, kar je sicer precej manj kot lani (leta 2017: 71,5 %).
Pri matematiki so učenci s posebnimi potrebami dosegli 71,6 % odstotnih točk svojih vrstnikov, pri angleščini pa
68,4 %. Podatki kažejo, da so imeli učenci s posebnimi potrebami v 6. razredu pri matematiki in angleščini višje
dosežke kot učenci s posebnimi potrebami v 9. razredu, pri slovenščini in nemščini pa nižje. V primerjavi z letom
poprej so bili dosežki pri slovenščini, angleščini in matematiki v letu 2018 nižji. (Slika 4.3.10).
Analiza podatkov od leta 2014 do leta 2018 (Slika 4.3.10) kaže, da so učenci s posebnimi potrebami dosegali
najnižje rezultate pri angleščini.
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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 obdobju od leta 2014–2018, 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 2018, 6. razred

Leta 2018 je bil povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri slovenščini 47,5 odstotne točke, učencev s
posebnimi potrebami pa le 32,2 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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Slika 4.3.12: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ
iz angleščine v letu 2018, 6. razred

Pri angleščini so učenci s posebnimi potrebami dosegli samo 35,9 odstotne točke, medtem ko so bili dosežki
njihovih vrstnikov brez posebnih potreb bistveno višji in so znašali 52,4 odstotne točke. 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, s tremi vrhovi
(od katerih je en manj izrazit) 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 matematike v letu 2018, 6. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri matematiki je bil višji kakor pri slovenščini in je znašal 53,8
odstotne točke; enako velja za povprečni dosežek učencev s posebnimi potrebami, ki je znašal 38,5 odstotne
točke. Pri matematiki so učenci s posebnimi potrebami dosegli boljše rezultate v primerjavi z vrstniki z značilnim
razvojem kakor pri slovenščini. 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.
Slika 4.3.14: Delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri
NPZ v letu 2018, 6. in 9. razred
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Primerjava dosežkov učencev s posebnimi potrebami v 6. in 9. razredu v letu 2018 kaže, da so se dosežki kljub
strokovni pomoči, ki jo učenci prejemajo 3 leta, pri angleščini in matematiki znižali, pri slovenščini in nemščini pa
je bil dosežen napredek.

4.3.1

Primerjava dosežkov učencev s posebnimi potrebami pri slovenščini in
matematiki, ki so NPZ leta 2015 opravljali v 6. in leta 2018 v 9. razredu

Od vseh učencev, ki so leta 2018 opravljali NPZ v 9. razredu kot učenci s posebnimi potrebami (1.570), jih je bilo
73,2 % (1.150) prijavljenih kot učenci s posebnimi potrebami že leta 2015.
Vendar ti učenci v 6. in 9. razredu niso reševali istega testa oziroma testi niso umerjeni na isto mersko lestvico. V
praksi to pomeni, da točk, dobljenih na obeh testih, med sabo ne moremo enakovredno primerjati. Težavo rešimo
s standardizacijo vrednosti glede na aritmetično sredino (AS) in standardni odklon oz. standardno deviacijo (SD)
vsakokratne porazdelitve. Zaradi lažje berljivosti so standardizirane vrednosti linearno transformirane v lestvico, ki
ima aritmetično sredino 50 in standardni odklon 20, kar je primerljivo s tipičnimi odstotnimi točkami.
Preglednica 4.3.1.1: Opisne statistike za vse učence v odstotnih točkah (neposredno neprimerljive)
6. razred 2015

Slovenščina
Matematika

AS
49,47
50,85

SD
19,53
21,29

9. razred 2018

AS
51,00
53,06

SD
17,49
22,55

Preglednica 4.3.1.2: Opisne statistike za učence s posebnimi potrebami 17 v odstotnih točkah (neposredno
neprimerljive)
6. razred 2015

Slovenščina
Matematika

AS
36,98
37,68

SD
17,36
18,10

9. razred 2018

AS
37,78
35,88

SD
15,69
19,48

Preglednica 4.3.1.3: Opisne statistike za učence s posebnimi potrebami 18 v standardiziranih vrednostih

Slovenščina
Matematika

6. razred 2015

9. razred 2018

AS
37,21
37,63

AS
34,88
34,76

Glede na to, da je aritmetična sredina nove lestvice 50, je jasno vidno, da učenci s posebnimi potrebami ne
dosegajo enakega povprečnega dosežka kot večinska populacija. Iz primerjav med 6. in 9. razredom lahko vidimo,
da se je razkorak z dosežki večinske populacije nekoliko povečal, saj razlika približno 12 standardiziranih točk v
6. razredu naraste na 15 ali približno na ¾ standardnega odklona v 9. razredu.

17

Podatki so le za povezane učence.

18

Podatki le za povezane učence. Standardizirane vrednosti za vse učence imajo aritmetično sredino 50 in standardni odklon 20.
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4.4 Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard
Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja za učence v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom v letu 2017/2018
PREGLEDNICE
Preglednica 4.4.1: Število udeležencev na NPZ pri posameznem predmetu glede na leto preverjanja v 6. razredu
Preglednica 4.4.2: Število udeležencev na NPZ pri posameznem predmetu glede na leto preverjanja v 9. razredu

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 porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini (NIS), 6. razred
Slika 4.4.1.3: Porazdelitev točk pri slovenščini (NIS), 6. razred
Slika 4.4.1.4: Dosežki učencev v letih 2017 in 2018 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 po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti pri neumetnostnem besedilu
Slika 4.4.1.7: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti pri umetnostnem besedilu
Slika 4.4.1.8: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti – neumetnostno besedilo
Slika 4.4.1.9: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti – umetnostno besedilo
Slika 4.4.1.10: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti (neumetnostno besedilo)
Slika 4.4.1.11: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti (umetnostno besedilo)
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, 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, 9. razred
Slika 4.4.2.3: Dosežki učencev po vsebini glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.2.4: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti v neumetnostnem delu
preizkusa
Slika 4.4.2.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti v umetnostnem delu
preizkusa
Slika 4.4.2.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti v neumetnostnem in
umetnostnem delu preizkusa
Slika 4.4.2.7: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti v neumetnostnem in umetnostnem delu
preizkusa
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, 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 pri matematiki (NIS), 6. razred
Slika 4.4.3.2: Porazdelitev 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 tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.3.6: Dosežki učencev po dodatkih k nalogam glede na indeks težavnosti
PREGLEDNICE
Preglednica 4.4.3.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Preglednica 4.4.3.2: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.3.3: Specifikacijska tabela, matematika, 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: Razporeditev po doseženih točkah
Slika 4.4.4.2: Primerjava porazdelitev 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: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.4.2: Specifikacijska tabela, matematika (NIS), 9. razred

4.4.5

Analiza dosežkov učencev v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom na nacionalnem preverjanju znanja iz naravoslovja
v 9. razredu

SLIKE
Slika 4.4.5.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri naravoslovju (NIS), 9. razred
Slika 4.4.5.2: Porazdelitev točk pri naravoslovju (NIS), 9. razred
Slika 4.4.5.3: Dosežki učencev na celotnem preizkusu znanja in po posameznih vsebinskih sklopih glede na indeks
težavnosti
Slika 4.4.5.4: Dosežki učencev na celotnem preizkusu znanja in po posameznih vsebinskih sklopih glede na indeks
težavnosti in leto preverjanja
Slika 4.4.5.5: Indeks težavnosti po posameznih vsebinskih sklopih glede taksonomske stopnje
Slika 4.4.5.6: Zastopanost standardov glede na posamezni vsebinski sklop in celoten preizkus
Slika 4.4.5.7: Zastopanost tipov nalog
PREGLEDNICE
Preglednica 4.4.5.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Preglednica 4.4.5.2: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.5.3: Specifikacijska tabela, naravoslovje (NIS), 9. razred
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Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja za učence
v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim
standardom v letu 2017/2018
Preverjanje znanja je za učence prostovoljno, zato se število udeleženih učencev iz leta v leto spreminja. Prav tako
nekatere šole v tekočem letu nimajo učencev v 6. oziroma v 9. razredu ali pa je to število zelo nizko. Preizkusa se
udeleži vedno več dečkov kot deklic, kar je posledica strukture učencev, ki obiskujejo prilagojen izobraževalni
program z nižjim izobrazbenim standardom.
Zaradi prostovoljnega opravljanje preverjanja dosežki populacij med leti niso primerljivi, kljub temu da strukture
preizkusov preverjanja ob koncu 6. in 9. razreda 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 standard znanja.
Učenci imajo možnost pri zunanjem preverjanju znanja 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 glede na leto preverjanja v 6. razredu
2014

Slovenščina
Matematika

N
74
75

%
35
36

2015

N
80
82

%
40
41

6. razred
2016

N
78
81

%
38
40

2017

N
68
71

2018

%
32
34

N
92
92

%
39
39

Preglednica 4.4.2: Število udeležencev na NPZ pri posameznem predmetu glede na leto preverjanja v 9. razredu
2013

Slovenščina
Matematika
Družboslovje
Naravoslovje

N
92
89
90

%
52,3
50,6
51,1

9. razred
2015

2014

N
86
85

%
40
40

87

41

N
98
96
96

%
55,7
54,5
54,5

2016

N
88
89

%
37,6
38

90

38,5

2017

N
86
86
83

%
43,2
43,2
41,7

2018

N
117
123

%
46
48

120

47
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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 v
dva dela: v prvem delu so učenci rešili naloge ob neumetnostnem in v drugem delu ob umetnostnem besedilu.
Če so učenci pravilno rešili vse naloge, so osvojili 50 točk. V prvem delu je bilo 12 nalog, ki so jih učenci rešili s
pomočjo neumetnostnega besedila (Poljski zajec), v drugem delu pa 8 nalog, ki so bile povezane z branjem in
razumevanjem umetnostnega besedila (Tomo Kočar, O lisjaku in vranu).
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 književnih in jezikovnih pojmov,
pravopisne zmožnosti in
samostojne tvorbe krajšega besedila po shemi.

Preizkus znanja je bil sestavljen iz 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.

Deleži
v preizkusu

Ravni ciljev

znanje in poznavanje
razumevanje in uporaba
samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija,
vrednotenje

III.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.1.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti
Indeks diskriminativnosti
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92
50
50
29,91
59,83
15,64
0,60
0,86
0,31
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50 %
35 %
15 %

Preizkus znanja iz slovenščine je letos opravljalo 92 učencev, kar je za 24 učencev več kot lani in 14 učencev več
kot leta 2016, od leta 2015 pa 12 učencev več.
Od 50 možnih točk so učenci v povprečju osvojili 29,91 točke (59,83 %). V prvem delu, kjer so lahko osvojili 30 od
50 točk, so učenci reševali naloge s pomočjo neumetnostnega besedila (Poljski zajec). V povprečju so osvojili 19,66
od 30 možnih točk.
V drugem delu preizkusa je bilo izhodiščno umetnostno besedilo (Tomo Kočar, O lisjaku in vranu). Od 20 možnih
točk so učenci v povprečju osvojili 10,27 točke. Minimalno število doseženih točk v celotnem preizkusu je bilo 8
(16 %), dosegla sta jih dva učenca. Največ učencev je doseglo dosežek med 29 in 36 točkami (58 in 72 %).
Maksimalno število 44 točk (88 %) sta dosegla dva učenca. Lanski maksimalni dosežek je znašal 43 točk (86 %), leto
prej pa 46 točk (92 %).
Povprečni indeks težavnosti celotnega preizkusa je 0,60. Glede na lanski preizkus bi lahko rekli, da sta preizkusa
primerljivo težka, kar kaže tudi IT, ki je bil v lanskem letu 0,61 (leta 2016: 0,56).
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. Ima tri izrazite vrhove pri
29 (58 %), 31 (62 %) in 34 (68 %) točkah.
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.4.1.2: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini (NIS), 6. razred

Preverjanje iz slovenščine je v 6. razredu opravljalo 30 deklet in 62 dečkov. Najvišji dosežek sta dosegli deklici,
najnižji pa dečka.

420

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

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: Vse naloge so preverjale znanje ob branju neumetnostnega besedila (deset postavk).
Taksonomske stopnje: Pri šestih nalogah (devet postavk) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje) in pri eni (ena postavka) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba
znanja).
Tipi nalog: Največ je nalog alternativnega tipa, sledijo naloge obkroževanja, kratkega odgovora in dopolnjevanja.
Učenci:
− prepoznajo vrsto besedila – opis živali (naloga 1.01.1);
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila – o številčnih podatkih (naloga 1.02.1), o telesnih in
drugih značilnostih živali (naloge 1.05.1, 1.05.4, 1.05.5 in 1.06.1);
− odgovarjajo na vprašanja o podatkih iz besedila – razumejo enostavni podatek – način življenja živali
(naloga 1.07.1);
v
besedilu prepoznajo bistveni podatek – podatke v obliki besede ali besedne zveze
−
(naloge 1.03.1, 1.04.1 in 1.04.2).
Učenci izkazujejo prepoznavanje osnovnih podatkov in pravilnih trditev v prebranem neumetnostnem besedilu in
o njem ter znajo določiti vrsto prebranega besedila.
Zgled: naloga 1.04
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Umetnostno besedilo
Vsebine: Z nalogami se je preverjalo znanje umetnostnega besedila (šest postavk).
Taksonomske stopnje: Pri štirih nalogah (šest postavk) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje).
Tipi nalog: V zelenem območju preverjamo znanje z nalogami obkroževanja, dopolnjevanja, kratkega odgovora in
z alternativnim tipom nalog.
Učenci:
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila – prepoznajo naslov besedila (naloga 2.01.2), kraj
dogajanja (naloga 2.02.1) in pravilnost trditev (nalogi 2.04.1 in 2.04.2);
− dopolnijo poved glede na prebrano besedilo – dopolnijo poved s posamezno besedo
(nalogi 2.03.1 in 2.03.2).
Učenci prepoznajo naslov umetnostnega besedila in pravilnost trditev glede na prebrano besedilo ter v njem
poiščejo preproste podatke.
Zgled: naloga 2.03
RUMENO OBMOČJE

V rumeno območje spadajo učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo mejo med polovicama dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Vsebine: V rumeno območje so se uvrstile tri naloge (pet postavk), ki so preverjale znanje ob branju
neumetnostnega besedila, in dve nalogi (dve postavki), ki sta preverjali znanje jezika.
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (tri postavke) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje in prepoznavanje), pri treh (tri postavke) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri
eni (ena postavka) na III. taksonomski stopnji.
Tipi nalog: V rumenem območju prevladujejo naloge kratkih odgovorov. Znanje smo preverjali tudi z eno nalogo
alternativnega tipa.
Učenci:
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila – o navadah opisane živali
(naloge 1.06.2, 1.06.3 in 1.06.5);
− odgovarjajo na vprašanja o podatkih iz besedila – razumejo zahtevnejši podatek – prehranjevanje mladičev
(naloga 1.07.2);
− besedam poiščejo podpomenke – poiščejo podpomenke na besedo vozila (naloga 1.10.1);
− uporabijo soglasniški sklop lj (naloga 1.11.2);
− pišejo krajše preprosto besedilo – opišejo glavne značilnosti živali (naloga 1.12.1).
Učenci natančneje berejo besedilo in poiščejo že več podatkov v prebranem neumetnostnem besedilu. Izkazujejo
osnovno znanje slovnice in pravopisa ter zapišejo osnovne značilnosti živali pri njenem opisu.
Zgled: naloga 1.11
Pri nalogi 11 se je prva postavka uvrstila v rdeče območje, druga pa v rumeno.
Umetnostno besedilo
Vsebine: V rumeno območje se je uvrstila ena naloga (ena postavka), ki je preverjala znanje ob branju
umetnostnega besedila.
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (ena postavka) smo preverjali znanje na II. taksonomski stopnji (razumevanje
in uporaba znanja).
Tipi nalog: V rumenem območju je naloga kratkega odgovora.

422

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Učenci:
− odgovarjajo na vprašanja o podatkih besedila – o razlogih za začetek zapleta (naloga 2.05.1).
Odgovarjajo na vprašanja o razlogih za začetek zapleta zgodbe, s čimer izkazujejo osnovno razumevanje zgodbe.
Zgled: naloga 2.05
Prva postavka 5. naloge spada v rumeno območje, druga v rdeče in tretja v modro območje.
RDEČE OBMOČJE

V rdeče območje spadajo učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo mejo zgornje četrtine dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Vsebine: V rdeče območje se je uvrstilo šest nalog. Tri naloge (tri postavke) so preverje znanje ob branju
neumetnostnega besedila, tri (tri postavke) pa so preverjale znanje jezika.
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (dve postavki) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje), pri štirih nalogah (štiri postavke) pa uporabo miselnih procesov na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog: V rdečem območju so naloge alternativnega tipa in tipa kratkih odgovorov.
Učenci:
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila – podajo natančnejši opis živali
(nalogi 1.05.3 in 1.06.4);
− odgovarjajo na vprašanja o podatkih iz besedila – razumejo zahtevnejši podatek – način življenja živali
(naloga 1.07.3);
− napišejo vrstilni števnik – z besedo zapišejo število 43 (naloga 1.09.2);
− besedam poiščejo podpomenke – poiščejo podpomenke za besedo obutev (naloga 1.10.2);
− uporabijo soglasniški sklop nj (naloga 1.11.1).
Učenci natančneje berejo besedilo, saj prepoznajo podrobne podatke v prebranem neumetnostnem besedilu, in
izkazujejo več znanja slovnice in pravopisa.
Zgled: naloga 1.06
Prva postavka 1. naloge se je uvrstila v zeleno območje, 2., 3. in 5. v rumeno in 4. postavka v rdeče območje.
Umetnostno besedilo
Vsebine: V rdeče območje so se uvrstile tri naloge (tri postavke).
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (ena postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje in prepoznavanje), pri eni (ena postavka) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri
eni (ena postavka) na III. taksonomski stopnji.
Tipi nalog: V rdečem območju sta nalogi kratkega odgovora in naloga z zapisom kratkega odgovora.
Učenci:
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih besedila – o avtorju besedila (naloga 2.01.1);
− odgovarjajo na vprašanja o podatkih besedila – o spremljajočih dogodkih (naloga 2.05.2);
− poustvarijo krajše književno besedilo – vsebinsko ustrezno nadaljujejo zgodbo (naloga 2.08.1).
Učenci izkazujejo več razumevanja zgodbe, saj odgovarjajo na vprašanja o bistvenih in manj bistvenih podatkih iz
besedila, in vsebinsko ustrezno nadaljujejo zgodbo.
Zgled: naloga 2.01.1
Prva postavka 1. naloge spada v rdeče območje, druga v zeleno.
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MODRO OBMOČJE

V modro območje spadajo učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo mejo zgornje desetine dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Vsebine: V modro območje se je uvrstila ena naloga (ena postavka), ki je preverjala znanje jezika, in ena naloga
(dve postavki), ki je preverjala znanje ob branju neumetnostnega besedila.
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (ena postavka) smo preverjali uporabo miselnih procesov na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri eni (dve postavki) miselne procese na III. taksonomski stopnji.
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogo kratkega odgovora in nalogama zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− besedam poiščejo podpomenko – poiščejo podpomenke za besedo posoda (naloga 1.08.3);
− pišejo krajše preprosto besedilo – pri opisu živali uporabijo vsaj dve dani ključni besedi (naloga 1.12.2) in
zapišejo zaokroženo besedilo v danem obsegu (naloga 1.12.3).
Učenci so zanesljivi pri samostojnem zapisu krajšega neumetnostnega besedila.
Zgled: naloga 1.12
Prva postavka naloge 12 spada v rumeno območje, druga in tretja v modro, četrta pa v območje nad modrim.
Umetnostno besedilo
Vsebine: V modro območje se je uvrstilo pet nalog (šest postavk), ki so preverjale prepoznavanje, razumevanje
umetnostnega besedila in samostojno ustvarjanje.
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (dve postavki) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje), pri dveh (tri postavke) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba
znanja) in pri eni (ena postavka) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogama kratkega odgovora in nalogo alternativnega tipa ter nalogo zapisa
kratkega odgovora.
Učenci:
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih besedila – prepoznajo pravilnost zahtevnejših trditev
(nalogi 2.04.3 in 2.04.5);
− odgovarjajo na vprašanja o podatkih besedila – razumejo razloge za nadaljni zaplet (naloga 2.05.3);
− zaznavajo značajske lastnosti književnih oseb – prepoznajo očitne značajske lastnosti književnih oseb
(nalogi 2.06.1 in 2.06.3);
− napišejo zaokroženo povezano besedilo (naloga 2.08.2).
Učenci izkazujejo razumevanje zapleta celotne zgodbe, očitnih značajskih lastnosti književnih oseb in napišejo
zaokroženo povezano besedilo.
Zgled: naloga 2.06
V modro območje sta se uvrstili le prva in tretja postavka 2. naloge, druga pa v območje nad modrim.
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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.
Neumetnostno besedilo
Vsebine: Z nalogami smo preverjali prepoznavanje podatkov v neumetnostnem besedilu (ena postavka) in
njegovo poustvarjanje (ena postavka) ter znanje jezika (dve postavki).
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (ena postavka) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji, pri eni (dve postavki) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri eni (ena postavka)
na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: V območju nad modrim je ena naloga alternativnega tipa, dve nalogi kratkega odgovora in ena naloga
zapisa kratkega odgovora.
Učenci so manj uspešni pri:
− odgovarjanju na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila – natančnem razumevanju podatkov
(naloga 1.05.2);
− poimenovanju vrste povedi – poimenovanju pripovedne povedi (naloga 1.08.1);
− pisanju vrstilnega števnika – pri zapisu števila 62 z besedo (naloga 1.09.2);
− zapisu zahtevanega števila slovnično in pravopisno pravilnih povedi (naloga 1.12.4).
Pri analizi nalog v območju nad modrim lahko ugotovimo, da učenci niso zanesljivi pri iskanju podatkov, o katerih
mora sklepati iz besedila in niso neposredno zapisani, ter pri izkazovanju zahtevnejšega slovničnega in
pravopisnega znanja. Pri samostojnem tvorjenju kratkega neumetnostnega besedila ne uporabljajo vseh
slovničnih in pravopisnih pravil.
Zgled: naloga 1.08
Umetnostno besedilo
Vsebine: V štirih nalogah (štiri postavke) smo preverjali poznavanje, razumevanje in poustvarjanje umetnostnega
besedila.
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (ena postavka) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji, pri dveh (dve postavki) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri eni (ena postavka)
na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: V območju nad modrim so naloge kratkega odgovora, obkroževanja, alternativnega tipa in zapisa
kratkega odgovora.
Učenci so manj uspešni pri:
− odgovarjanju na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila – prepoznavanju pravilnosti trditve s prenesenim
pomenom (naloga 2.04.4);
− zaznavanju značajskih lastnosti književnih oseb – prepoznavanju manj očitnih značajskih lastnosti književnih
oseb (naloga 2.06.2);
razumevanju
teme besedila in primerjavi z danim pregovorom (naloga 2.07.1);
−
− zapisu zahtevanega števila slovnično in pravopisno pravilnih povedi (naloga 2.08.3).
Pri analizi nalog v območju nad modrim lahko ugotovimo, da učenci ne izkazujejo razumevanja prenesenega
pomena in manj očitnih značajskih lastnosti književnih oseb ter so nezanesljivi pri uporabi vseh slovničnih in
pravopisnih pravil pri tvorjenju samostojnega zapisa.
Zgled: naloga 2.07.1
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja

Preglednica 4.4.1.3: Specifikacijska tabela, slovenščina, 6. razred
Naloga

Točke

Vsebina

Cilj – učenec:

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

IT

ID

I. DEL (Neumetnostno besedilo: Poljski zajec, prirejeno po Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Krepko, Martina Križaj Ortar, Maja Bešter Turk, Gradimo slovenski jezik 4, Priročnik za
učitelje – predsatvitve učnih enot za slovenščino v 4. razredu osnovne šole, Založba Rokus Klett, Ljublajna 2009.)
01. 01.1
1
Neumetnostno besedilo
prepozna vrsto besedila (opis živali);
M
I.
zeleno
0,97
0,38
02. 02.1
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila (teža zajca);
M
I.
zeleno
0,88
0,30
03. 03.1
1
Neumetnostno besedilo
v besedilu prepozna bistveni podatek;
M
I.
zeleno
1,00
04. 04.1
1
Neumetnostno besedilo
v besedilu prepozna bistveni podatek;
M
I.
zeleno
0,79
0,33
04.2
1
Neumetnostno besedilo
v besedilu prepozna bistveni podatek;
M
I.
zeleno
0,86
0,33
05. 05.1
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
M
I.
zeleno
0,84
0,13
05.2
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
M
I.
nad modrim 0,27
-0,10
05.3
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
M
I.
rdeče
0,78
0,22
05.4
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
M
I.
zeleno
0,96
0,15
05.5
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
M
I.
zeleno
0,79
0,38
06. 06.1
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
M
I.
zeleno
0,70
0,18
06.2
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
M
I.
rumeno
0,71
0,34
06.3
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
M
I.
rumeno
0,70
0,28
06.4
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
M
I.
rdeče
0,64
0,45
06.5
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
M
I.
rumeno
0,78
0,34
07. 07.1
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o podatkih iz besedila;
T
II.
zeleno
0,76
0,30
07.2
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o podatkih iz besedila;
T
II.
rumeno
0,78
0,25
07.3
1
Neumetnostno besedilo
odgovarja na vprašanja o podatkih iz besedila;
T
II.
rdeče
0,61
0,19
08. 08.1
1
Jezik
poimenuje vrsto povedi;
T
II.
nad modrim 0,15
0,23
09. 09.1
1
Jezik
napiše vrstilni števnik;
T
II.
nad modrim 0,35
0,20
09.2
1
Jezik
napiše vrstilni števnik;
T
II.
rdeče
0,58
0,30
10. 10.1
1
Jezik
besedam poišče podpomenke;
T
II.
rumeno
0,67
0,39
10.2
1
Jezik
besedam poišče podpomenke;
T
II.
rdeče
0,60
0,47
10.3
1
Jezik
besedam poišče podpomenke;
T
II.
modro
0,39
0,40
11. 11.1
1
Jezik
uporabi soglasniški sklop nj;
T
II.
rdeče
0,61
0,43
11.2
1
Jezik
uporabi soglasniški sklop lj;
T
II.
rumeno
0,70
0,37
12. 12.1
1
Neumetnostno besedilo
piše krajše preprosto besedilo;
T
III.
rumeno
0,71
0,46
12.2
1
Neumetnostno besedilo
piše krajše preprosto besedilo;
T
III.
modro
0,48
0,43
12.3
1
Neumetnostno besedilo
piše krajše preprosto besedilo;
T
III.
modro
0,36
0,39
12.4
1
Neumetnostno besedilo
uporabi slovnična in pravopisna pravila.
T
III.
nad modrim 0,24
0,37
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Naloga

Točke

Vsebina

Standard
znanja

Cilj – učenec:

Taksonomska
stopnja

Območje

IT

0,72
0,75
0,96

0,32
0,24
0,23
0,48
0,44
0,40
0,42
0,04
0,01
0,14
0,60
0,59
0,41
0,36
0,17
0,30
0,34
0,48
0,44
0,32

ID

II. DEL (Umetnostno besedilo: prirejeno po Tomo Kočar, O lisjaku in vranu, Zmajček, številka 1, letnik 23, Hieroglifi, Ljubljana 2016.)
01.
02.
03.
04.

05.

06.

07.
08.

01.1
01.2
02.1

1
1
1

Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo

odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila;
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila;
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila;

M
M

I.
I.

rdeče
zeleno

M

I.

zeleno

03.1
03.2
04.1
04.2
04.3
04.4
04.5
05.1
05.2
05.3
06.1
06.2
06.3
07.1

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

Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo

dopolni poved glede na prebrano besedilo;
dopolni poved glede na prebrano besedilo;
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila;
odgovarja na vprašanja o podatkih iz besedila;
odgovarja na vprašanja o podatkih iz besedila;
odgovarja na vprašanja o podatkih iz besedila;
zaznava značajske lastnosti književnih oseb;
zaznava značajske lastnosti književnih oseb;
zaznava značajske lastnosti književnih oseb;
razume temo besedila in jo primerja z danim pregovorom;

M
M
M
M
M
M
M
T
T
T
T
T
T

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

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

T

II.

nad modrim

0,76
0,75
0,83
0,76
0,38
0,45
0,50
0,53
0,48
0,27
0,41
0,34
0,39
0,33

08.1
08.2
08.3

1
1
1

Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo

poustvari krajše književno besedilo;
napiše zaokroženo povezano besedilo;
napiše zahtevano število slovnično in pravopisno pravilnih povedi.

T
T
T

III.
III.
III.

rdeče
modro
nad modrim

0,37
0,21
0,10

LEGENDA:
Naloga: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja, po Navodilih za vrednotenje in po programu za e-vrednotenje;
Točke: zapisano maksimalno število točk vprašanja/dela naloge/naloge;
Vsebina: zapisana vrsta besedila, z uporabo katere rešujemo vprašanje/del naloge/nalogo: neumetnostno in 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
Analiza dosežkov po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.1.4: Dosežki učencev v letih 2017 in 2018 glede na indeks težavnosti

Povprečno število absolutnih točk

30,8

Preizkus leta 2017

Preizkus leta 2018

30,6
30,4
30,2
30
29,8
29,6
29,4
Leto opravljanja preizkusa

Leta 2018 so učenci v povprečju dosegli 29,91 točke (59,83 %) od skupaj možnih 50 točk, torej nekoliko manj kot
lani (30,66 oz. 61,32).
Preizkus znanja je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so učenci reševali naloge ob branju neumetnostnega
besedila (opis živali) in naloge, ki preverjajo znanje jezika, v drugem delu pa naloge ob branju umetnostnega
besedila (Tomo Kočar, O lisjaku in vranu).
Slika 4.4.1.5: Dosežki učencev v različnih delih preizkusa glede na indeks težavnosti
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0
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Dosežki učencev pri reševanju neumetnostnega dela preizkusa (IT = 0,71) so v povprečju precej boljši od
dosežkov učencev pri reševanju umetnostnega dela (IT = 0,51) in dosežkov učencev pri nalogah, ki so preverjale
znanje jezika (IT = 0,51).
Med nalogami, vezanimi na branje neumetnostnega besedila (8 nalog, 22 točk), so učenci v celoti najuspešneje
rešili 3. nalogo, pri kateri so morali prepoznati bistven podatek in je bila tipa obkroževanje na prvi taksonomski
stopnji. Najmanj uspešni v preizkusu so bili pri 12. nalogi. Napisati so morali kratek sestavek ter uporabiti slovnična
in pravopisna pravila.
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Med nalogami, ki preverjajo slovnično znanje in pravopis (4 naloge, 8 točk), so bili učenci najuspešnejši pri
11. nalogi, kjer so morali uporabiti soglasniški sklop (nj/lj). Najmanj uspešni pa so bili pri 8. nalogi, kjer so morali
poimenovati vrsto povedi. Pri obeh nalogah gre za preverjanje učnega cilja na drugi taksonomski stopnji, tipa
kratek odgovor.
Med nalogami, vezanimi na branje umetnostnega besedila (8 nalog in 20 točk), so učenci v celoti najuspešneje
rešili 2. nalogo, pri kateri so morali odgovoriti na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila in je bila tipa
obkroževanje na prvi taksonomski stopnji. Najmanj uspešni so bili pri reševanju 8. naloge, pri kateri so morali
napisati krajše, zaokroženo in povezano književno besedilo (poustvarjanje zgodbe) ter upoštevati osnovna
pravopisna in slovnična pravila. Gre za zapis kratkega odgovora in preverjanje učnega cilja na tretji taksonomski
stopnji.
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 po taksonomski stopnjah glede na indeks težavnosti pri neumetnostnem besedilu
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S slike 4.4.1.6 je razvidno, da težavnost nalog s taksonomskimi stopnjami narašča, tako kot v preteklih letih dokaj
enakomerno, po uspešnosti reševanja nekoliko izstopajo naloge na prvi taksonomski stopnji. Učenci so najbolje
rešili naloge, ki so preverjale miselne procese na prvi taksonomski stopnji (IT = 0,78), slabše naloge, ki so preverjale
miselne procese na drugi taksonomski stopnji (IT = 0,56), najmanj uspešni pa so bili pri nalogah, ki so preverjale
miselne procese na tretji taksonomski stopnji (IT = 0,45).
Na prvi taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni prepoznavanja, je bilo 6 nalog, ovrednotenih
s 15 točkami. Najuspešneje so rešili naloge 1.01.1, 1.03.1 in 1.05.4. Naloga 3 je bila tipa obkroževanje, 1. in 5.
naloga pa alternativnega tipa. Vse tri naloge so bile vezane na prepoznavanje bistvenih podatkov, oz. vrsto
besedila. Najslabše rešena je bila naloga 1.05.2, pri kateri so učenci napačno interpretiral podatke iz besedila.
Na drugi 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 prvi taksonomski stopnji. Razen 7. so vse
naloge preverjale slovnično in pravopisno znanje. Učenci so najuspešneje rešili nalogi 1.07.1 in 1.07.2, kjer so
morali odgovoriti na vprašanja o bistvenih podatkih, nalogi sta bili alternativnega tipa. Najslabše so rešili 8.
nalogo, pri kateri so morali poimenovati vrsto dane povedi. Naloga je tipa kratek odgovor.
Na tretji taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni samostojne interpretacije in vrednotenja, je
bila 12. naloga, ovrednotena s 4 točkami, in je bila pričakovano najslabše rešena. Dejstvo je, da imajo učenci vsa
leta največ težav z uporabo slovničnih in pravopisnih pravil pri tvorjenju zaokroženega besedila v vsaj petih
povedih. Učenci so pri pisanju sicer uporabili nekatere glavne značilnosti (največ ena ključna beseda iz
posameznega dela vsebine), vendar niso uspeli slovnično in pravopisno pravilno zapisati zaokroženega ter
povezanega besedila.
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Analiza dosežkov nalog po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti – umetnostno besedilo
Slika 4.4.1.7: Dosežki učencev po taksonomski stopnjah glede na indeks težavnosti pri umetnostnem besedilu
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S slike 4.4.1.7 je razvidno, da tako kot v prvem delu preizkusa tudi letos težavnost nalog s taksonomskimi
stopnjami narašča. Učenci so uspešno rešili naloge na prvi stopnji (IT = 0,69). Izrazito slabše pa so rešili naloge na
drugi (IT = 0,39) in na tretji taksonomski stopnji (IT = 0,23).
Na prvi taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni znanja in poznavanja, so bile 4 naloge,
ovrednotene z 10 točkami. Učenci so najuspešneje rešili nalogo 2.02.1, pri kateri so odgovarjali na vprašanja o
bistvenih podatkih iz besedila (dogajalni prostor), tipa obkroževanje. Najslabše so rešili nalogo 2.04.3, pri kateri so
morali odgovoriti na vprašanje o bistvenih podatkih iz besedila in je bila alternativnega tipa. Učenci so morali
ugotoviti ustreznost trditve, očitno je bil podatek za njih manj razumljiv.
Na drugi taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni razumevanja in uporabe, so bile 3 naloge,
ovrednotene s 7 točkami. Učenci so najuspešneje rešili nalogi 2.05.1 in 2.05.2, pri katerih so morali odgovoriti na
vprašanja o podatkih iz besedila (pojasniti razloge), najslabše rešena pa je bila naloga 2.07.1, pri kateri so morali
dokazati razumevanje teme besedila in ga primerjati z danim pregovorom. Naloga je bila tipa obkroževanje.
Na tretji 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 književno besedilo. Tako kot lani je bila
tudi letos to 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 učenci usmerjeni v vsebino, delajo veliko slovničnih in pravopisnih napak
oziroma 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 po standardih znanja glede na indeks težavnosti – neumetnostno besedilo
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V prvem delu preizkusa je bilo 6 nalog, ovrednotenih s 15 točkami, ki so preverjale minimalne standarde znanja, in
6 nalog, ovrednotenih s 15 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 = 0,78), kakor naloge, ki so preverjale temeljne standarde znanja (IT = 0,53).
Naloge, ki so preverjale minimalne standarde znanja, so preverjale učne cilje prve taksonomske stopnje, bile so
različnih tipov nalog in vse relativno podobno uspešno rešene. Izstopa le že omenjena naloga 1.05.2.
Podobno kot v preteklih letih so učenci naloge, ki so preverjale temeljne standarde znanja, slabše reševali.
Naloge so preverjale učne cilje na drugi in tretji taksonomski stopnji. Učenci so najbolje rešili nalogi 1.07.1 in
1.07.2, nalogi alternativnega tipa na drugi taksonomski stopnji, preverjali sta učni cilj na ravni razumevanja in
uporabe (razumevanje podatkov iz besedila). Najslabše pa so rešili nalogo 1.12.4, ki je bila na tretji taksonomski
stopnji, tipa zapis kratkega odgovora, in je preverjala učni cilj na ravni sinteze znanja (uporaba slovničnih in
pravopisnih pravil).
Analiza dosežkov nalog po standardih znanja glede na indeks težavnosti – umetnostno besedilo
Slika 4.4.1.9: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti – umetnostno besedilo
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V drugem delu preizkusa, kjer so učenci reševali naloge ob umetnostnem besedilu so bile 4 naloge, ovrednotene
z 10 točkami, ki so preverjale minimalne standarde znanja, in 4 naloge, ovrednotene z 10 točkami, ki so preverjale
temeljne standarde znanja. Podobno kot v preteklosti so učenci bolje rešili naloge, ki so preverjale znanje
minimalnih standardov.
Naloge, ki so preverjale znanje minimalnih standardov (IT = 0,69), so bile na prvi taksonomski stopnji. Najbolje
rešena je bila naloga 2.02.1, tipa obkroževanje, pri kateri so morali učenci odgovoriti na vprašanje o bistvenih
podatkih iz besedila (dogajalni prostor). Najslabše rešena pa je bila naloga 2.04.3, pri kateri so morali učenci prav
tako odgovoriti na vprašanje o bistvenih podatkih (manj očiten in razumljiv podatek, vezan na ravnanje književne
osebe) iz besedila, čeprav je bila alternativnega tipa.
Naloge, ki so preverjale znanje temeljnih standardov (IT = 0,34), so bile na drugi in tretji taksonomski ravni.
Najbolje rešena je bila naloga tipa kratek odgovor 2.05.1, ki je preverjala učni cilj na drugi taksonomski stopnji
(razumevanje in uporaba), – učenci so morali navesti preprosto rimo. Najslabše rešena pa je bila naloga 2.08.3, ki
je preverjala učni cilje na tretji taksonomski stopnji (sinteza znanja), tipa zapis kratkega odgovora (zapis
zahtevanega števila slovnično in pravopisno pravilnih povedi).
Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Analiza dosežkov učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti – neumetnostno besedilo
Slika 4.4.1.10: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti (neumetnostno besedilo)
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Učenci so bili pri reševanju nalog ob neumetnostnem besedilu najuspešnejši pri nalogah tipa obkroževanje (vse
3 naloge so bile na prvi taksonomski stopnji), nekoliko manj pri nalogah tipa dopolnjevanje (1 naloga na prvi in 1
na drugi taksonomski stopnji), sledijo naloge tipa kratek odgovor (vseh 5 nalog razen 6. so bile na drugi
taksonomski stopnji). Najslabše rešene so naloge tipa zapis kratkega odgovora (preverjale so učne cilje na tretji
taksonomski stopnji).
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Analiza dosežkov učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti – umetnostno besedilo
Slika 4.4.1.11: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti (umetnostno besedilo)
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Pri reševanju nalog ob umetnostnem besedilu izstopajo naloge dopolnjevanja, ki so bile najbolje rešene. Vse te
naloge so preverjale učne cilje na prvi taksonomski stopnji. Nekoliko slabše so rešene naloge tipa obkroževanje,
alternativnega tipa in tipa kratek odgovor (naloge tako na prvi kot na drugi taksonomski stopnji). Najslabše rešene
pa so tako kot v prvem delu preizkusa naloge tipa zapis kratkega odgovora (preverjale so učne cilje na tretji
taksonomski stopnji).
Primerjava nalog po tipih nalog glede na vrsto besedila
Naloge obkroževanja in dopolnjevana, v glavnem so preverjale učne cilje na prvi taksonomski stopnji in
minimalne standarde znanja (tako v prvem kot v drugem delu preizkusa), so relativno podobno uspešno rešene.
Naloge alternativnega tipa so bile bolje rešene v prvem delu preizkusa, s tem da so preverjale tudi učne cilje
druge taksonomske stopnje in tudi temeljne standarde znanja. V drugem delu preizkusa pa so naloge tega tipa
preverjale samo minimalne standarde in učne cilje na prvi taksonomski stopnji. Naloge tipa kratek odgovor so v
obeh delih preizkusa večinoma na drugi taksonomski stopnji in preverjajo v glavnem temeljne standarde znanja.
Če primerjamo te naloge v prvem in drugem delu preizkusa, lahko ugotovimo, da so v drugem delu nekoliko
slabše rešene. Naloge tipa zapis kratkega odgovora so v obeh delih preizkusa le na tretji taksonomski stopnji in
so precej slabše rešene kot naloge ostalih tipov, pri nalogah ob umetnostnem besedilu še nekoliko bolj izrazito.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Leta 2018 so učenci v povprečju dosegli 29,91 točke (59,83 %) od skupaj možnih 50 točk, indeks težavnosti (IT)
preizkusa znaša 0,60 (leta 2017: 0,61), kar pomeni, da je bil preizkus leta 2018 malenkost težji od lanskega.
Dosežki učencev pri reševanju neumetnostnega dela preizkusa (IT = 0,71) so v povprečju precej boljši od
dosežkov učencev pri reševanju umetnostnega dela (IT = 0,51) in dosežkov učencev pri nalogah, ki so preverjale
znanje jezika (IT = 0,51).
Iz dosežkov je razvidno, da težavnost nalog s taksonomskimi stopnjami narašča, ne glede na vrsto besedila
(neumetnostno oz. umetnostno). Učenci imajo največ težav s funkcionalno uporabo slovničnih in pravopisnih
pravil pri zapisu kratkega javnega 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), podobno kot v preteklih letih, bistveno
uspešneje rešili naloge, ki so preverjale minimalne standarde znanja, kakor naloge, ki so preverjale temeljne
standarde znanja. Naloge, ki so preverjale minimalne standarde znanja (v obeh delih preizkusa), so bile na prvi
taksonomski ravni in so bile vse relativno uspešno rešene. Naloge, ki so preverjale temeljne standarde znanja, pa
so bile na drugi in tretji taksonomski stopnji. Razvidno je, da težavnost narašča s taksonomsko stopnjo.
Po analizi dosežkov učencev po tipih nalog (glede na indeks težavnosti) lahko ugotovimo, da se tudi pri tipih
nalog kaže, da učenci nekoliko uspešneje rešujejo naloge ob neumetnostnem kakor umetnostnem besedilu.
Težavnost pa narašča tudi po taksonomskih stopnjah, saj so učenci najmanj uspešni pri samostojnem tvorjenju –
zapisu besedila ter pri uporabi naučenega znanja.
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PRILOGA 1
BESEDILO 1
Poljski zajec

Poljski zajec je dolg približno 62 centimetrov in težak do 5 kilogramov.
Telo je pokrito s svilnato dlako. Barva se mu večkrat spremeni, ker se
prilagaja njegovemu življenjskemu prostoru, starosti in letnemu času.
Zajec ima glavo, trup, noge in rep. Na glavi so oči, smrček, dva dolga
uhlja in usta. V ustih ima zobe. Zgoraj sta dva sekalca, ki neprestano
rasteta, zato zajec ves čas gloda. Ima dva para nog. Sprednje noge so
krajše od zadnjih. Zajec z nogami ne hodi, temveč teče in skače. Zadnje
noge so precej daljše in delujejo kot vzmet, zato dela zajec dolge skoke.
Na koncu trupa je majhen rep.
Poljski zajec je samotar. Domuje v plitvi kotanji na polju. Tu si napravi
več lukenj.
Samec se pari od pomladi do jeseni. Samica lahko koti do štirikrat na
leto. Vsakič je breja 43 dni in lahko skoti do 6 mladičev. Mladiči se skotijo
na odprtem, včasih celo v snegu. Tehtajo približno 130 gramov. Takoj že
vidijo in lahko tekajo. Prva dva tedna po skotitvi sesajo materino mleko,
nato se začnejo pasti sami. Pokriti so z gosto dlako sivorjave barve.
Barva dlake se ujema z barvo zemlje po njivah.
Poljski zajec se hrani ob mraku. Pase se v mladem žitu, detelji, korenju,
solati in zelju. Hrani se tudi s travo in zelišči, pozimi pa gloda lubje
mladih dreves. Nikoli ne pije, ker mu zadošča voda v hrani.
(Prirejeno po: Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk,
Gradim slovenski jezik 4. Priročnik za učitelje – predstavitev učnih enot za slovenščino v 4. razredu
osnovne šole. Založba Rokus Klett, Ljubljana 2009.)

SLOVAR:
brejost – stanje, ko samica pričakuje mladiče
skotitev – rojstvo mladičev
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2
PRILOGA 2
BESEDILO 2

Tomo Kočar
O lisjaku in vranu

Lisjak je zadovoljno postopal po gozdu. V vreči je nosil pravo bogastvo.
Ježka je prelisičil za hruško, orlu izmaknil ribo in psu ugrabil dve piščeti.
Ko je na drevesu zagledal vrana z velikim kosom sira v kljunu, si je
zadovoljno obliznil gobec.
»Hoj, kako postaven si!« ga je nagovoril. »Nisem te še videl v našem
gozdu.«
»Veliko potujem,« je odvrnil vran in pri tem pazil, da mu sir ni padel na
tla.
»Stavim, da si doživel veliko zanimivega,« je nadaljeval lisjak.
»Seveda, tudi naučil sem se marsičesa,« je važno pokimal vran.
»Oho! Govoriš morda tuje jezike?« je še kar spraševal lisjak. »Znaš celo
peti?«
»Kako, da ne!« se je izprsil vran in zakrakal na vse grlo.
Njegov hrapavi glas je odmeval med zelenjem, da so si veverice kar
mašile ušesa. Prebrisani lisjak je takoj opazil, da je neprevidnemu vranu
sir med petjem padel iz kljuna. Brž ga je zbasal v vrečo k drugim
priboljškom. Obrnil se je, da bi se umaknil s plenom. Vseeno pa je še
enkrat pogledal v drevesno krošnjo.
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Vran se je tako vživel v petje, da je na svet okoli sebe kar pozabil.
Njegov hripavi glas je zvenel kakor rjasta žaga, a to mu ni bilo dovolj.
S priprtimi očmi se je začel prestopati po veji, kakor bi plesal. Njegovo
nerodno stopicljanje in poskakovanje sta se zdela lisjaku tako zabavna,
da se je glasno zakrohotal.
Kaj zakrohotal! Zvil se je v dlakavo kepo, ki se je ob neznansko
smešnem vranovem nastopu zakotalila po gozdnih tleh. Solze smeha so
ga oblile in za minutko ali dve je tudi sam pozabil na svet okoli sebe.
Ravno dovolj, da je vran pograbil vrečo s sirom in drugimi dobrotami.
Nato je urno poletel novim prigodam naproti.
»Lepo je potovati,« si je mislil. »Še lepše je peti. A najlepše je prelisičiti
lisjaka.«
(Prirejeno po: Tomo Kočar, O lisjaku in vranu. Zmajček, številka 1, letnik 23, Hieroglif,
Domžale 2016.)
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1
I. DEL
Pozorno preberi besedilo 1 in reši naloge.

1. Poimenuj vrsto besedila, ki si ga prebral.
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Besedilo je opis predmeta.
B Besedilo je opis rastline.
C Besedilo je opis osebe.
D Besedilo je opis živali.
(1 točka)
2. Kako težak je odrasel poljski zajec?
Odgovor napiši na črto.
_______________________________________________________________
(1 točka)
3. S čim je pokrito telo poljskega zajca?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Z luskami.
B Z dlako.
C S perjem.
D S kožo.
(1 točka)
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4. Kaj ima zajec na glavi?
Na črti dopolni poved glede na prebrano besedilo.
Na glavi so oči, ___________________, dva dolga uhlja in _____________ .
(2 točki)
5. Ali so glede na besedilo spodaj zapisane trditve pravilne?
Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI.
Če je trditev nepravilna, obkroži NE DRŽI.
a) Zajec ima glavo, trup, noge in roke.

DRŽI

NE DRŽI

b) V ustih ima samo dva sekalca.

DRŽI

NE DRŽI

c) Sprednje noge so daljše od zadnjih.

DRŽI

NE DRŽI

d) Zajec teče in skače.

DRŽI

NE DRŽI

e) Na koncu trupa ima dolg rep.

DRŽI

NE DRŽI
(5 točk)
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1
6. Odgovori na vprašanja. Odgovore napiši na črte.
a) V katerem delu dneva se hrani poljski zajec?
_____________________________________
b) Kje se pase poljski zajec?
_____________________________________
c) S čim se hrani odrasel poljski zajec?
_____________________________________
d) Kaj gloda poljski zajec pozimi?
_____________________________________
e) Ali odrasel poljski zajec kaj pije?
_____________________________________
(5 točk)
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7. Ali so glede na besedilo spodaj zapisane trditve pravilne?
Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI.
Če je trditev nepravilna, obkroži NE DRŽI.
a) Zajec živi v skupini.

DRŽI

NE DRŽI

b) Mladiči že od skotitve sami poskrbijo za svojo
hrano.

DRŽI

NE DRŽI

c) Takoj po skotitvi so mladiči pri gibanju že
samostojni.

DRŽI

NE DRŽI
(3 točke)

8. Preberi spodaj zapisano poved. Poimenuj vrsto te povedi.
Odgovor napiši na črto.
Barva dlake se ujema z barvo zemlje po njivah.
_________________________________
(1 točka)
9. Številki zapiši z besedama na črti.
62

___________________________________________________________

43

___________________________________________________________
(2 točki)
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1
10. Besedi v vsaki vrsti napiši po tri podpomenke.
Podpomenke napiši na črte.
vozila

_______________

_______________

_______________

obutev

_______________

_______________

_______________

posoda

_______________

_______________

_______________
(3 točke)

11. Na črto dopolni poved tako, da uporabiš ustrezno besedo iz oklepaja.
a) V (knižnici / knjižnici) _______________________ sem si izposodil
slikanico o živalih.

b) Moj (prijatel / prijatelj) _______________________ mi je posodil kolo.
(2 točki)
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12. Opiši medveda. Na črte napiši vsaj pet povedi. V opisu uporabi najmanj
dva podatka iz posameznega okvirja miselnega vzorca.
Opis naj bo smiselno povezan. Pazi na slovnična in pravopisna pravila.

ZUNANJI OPIS
velikost do 200 centimetrov,
teža okrog 300 kilogramov,
dlaka, kremplji, rep

ŽIVLJENJSKI
PROSTOR
brlog, gozd, jama

MEDVED
POSEBNOSTI
veliko hodi, selitev,
okreten, plavalec

PREHRANJEVANJE
velika količina hrane,
vsejed, gozdni plodovi,
žuželke, med,
človeška hrana, jajca

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(4 točke)
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II. DEL
Pozorno preberi besedilo 2 in reši naloge.

1. a) Kdo je napisal besedilo, ki si ga prebral?
Ime in priimek avtorja napiši na črto.
______________________________________
b) Na črto napiši naslov prebranega besedila.
______________________________________
(2 točki)
2. Kje se dogaja zgodba?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A V gozdu.
B V ribniku.
C Na polju.
D Na travniku.
(1 točka)
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3. Na črti dopolni poved glede na prebrano besedilo.
Lisjak je ježka prelisičil za ______________________ ,
orlu je izmaknil _____________________ .
(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) Vran je imel v kljunu velik kos sira.

DRŽI

NE DRŽI

b) Vran je veliko potoval.

DRŽI

NE DRŽI

c) Vran je piskajoče zakrakal na vse grlo.

DRŽI

NE DRŽI

d) Lisjak je med smehom pozabil na svet okoli
DRŽI
sebe.

NE DRŽI

e) Vran je pograbil vrečo s sirom.

NE DRŽI

DRŽI

(5 točk)
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5. Odgovori na vprašanja. Odgovore napiši na črte.
a) Zakaj se je lisjak začel pogovarjati z vranom?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
b) Zakaj so si veverice mašile ušesa?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
c) Zakaj se je lisjak zvil v dlakavo kepo?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(3 točke)
6. Katere so skupne lastnosti lisjaka in vrana?
Izberi tri besede med spodaj naštetimi in jih napiši na črto.
postavna, radovedna, tatinska, zadovoljna, prestrašena, prebrisana
________________________________________________________________
(3 točke)
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7. Preberi spodnje pregovore in izberi pravega glede na besedilo.
Obkroži črko pred pravilnim pregovorom.
A Jabolko ne pade daleč od drevesa.
B Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.
C Povsod je lepo, a doma je najlepše.
D Kjer osel leži, tam dlako pusti.
(1 točka)
8. Lisjak bi rad popravil krivico, ki jo je storil orlu, ježku in psu. Na črte
napiši nadaljevanje zgodbe v vsaj petih povedih.
Nadaljevanje naj bo smiselno povezano. Pazi na slovnična in pravopisna
pravila.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(3 točke)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

447

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
Preizkus NPZ iz slovenščine je bil v šolskem letu 2017/2018 sestavljen iz 24 nalog, razdeljenih na umetnostni in
neumetnostni del. Upoštevani so bili cilji in standardi znanja, zapisani v Učnem načrtu za prilagojen izobraževalni
program z nižjim izobrazbenim standardom. V celotnem preizkusu je bilo možno doseči 50 točk.
Prvi del je zajemal 14 nalog, ki so jih učenci reševali s pomočjo neumetnostnega besedila (Jolanda Bertole, Anže
Kopitar – hokejska zvezda). Drugi del, ki je zajemal 10 nalog, pa se je navezoval na umetnostno besedilo (Miha
Mate, Prekinjana predstava). Naloge tega dela so v veliki meri preverjale predvsem bralne zmožnosti, razumevanje
in vrednotenje prebranega besedila.
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 književnih in jezikovnih pojmov,
pravopisne zmožnosti,
samostojne tvorbe krajšega besedila.

Preizkus znanja je bil sestavljen iz tipov nalog: obkroževanja, dopolnjevanja, razvrščanja, alternativnega tipa,
kratkega odgovora ter zapisa krajšega besedila.
V preizkusu so bile v različnih deležih zastopane tri taksonomske stopnje po poenostavljeni Bloomovi in
taksonomiji.
Preglednica 4.4.2.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Taksonomska
stopnja

I.
II.

Deleži
v preizkusu

Ravni ciljev

znanje in poznavanje
razumevanje in uporaba
samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija,
vrednotenje

III.

50 %
36 %
14 %

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.2.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število absolutnih točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

117
50
50
30,64
61,28
16,07
0,61
0,89

Preizkus znanja iz slovenščine je opravljalo 117 učencev, torej 35 učencev več kot v lanskem šolskem letu. Od 50
možnih točk so v povprečju osvojili 30,64 točke (61,28 %). Opaziti je, da povprečje osvojenih točk že dve leti
nekoliko pada. V prvem delu so učenci reševali naloge s pomočjo neumetnostnega besedila, kjer so imeli
možnost doseči 30 od 50 možnih točk. V povprečju so osvojili 18,21 točke (60,7 %). V drugem delu preizkusa je
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bilo izhodiščno umetnostno besedilo. Od 20 možnih točk so učenci v povprečju osvojili 13,43 točke (62,15 %).
Tako v neumetnostnem kot tudi v umetnostnem besedilu je povprečje osvojenih točk v primerjavi s preteklima
dvema letoma nekoliko nižje.
Minimalno število doseženih točk v preizkusu je bilo 8 točk (16 %), kar je za 12 odstotnih točk slabši dosežek od
lanskega. Dosegel jih je en učenec. Enako kot v lanskem preizkusu je bilo najvišje doseženo število točk 45 (90 %).
Tokrat je ta dosežek dosegel 1 učenec. Maksimalnega števila točk tudi to leto ni dosegel nihče.
Frekvenčna porazdelitev je levo asimetrična. Na levi se nahaja 24,78 % vseh dosežkov, ki so razporejeni med 16 in
50 odstotnimi točkami. Večina dosežkov je razporejena med 50 in 90 odstotnimi točkami (75,21 %) z najvišjim
vrhom na 68 odstotnih točk in dvema višjima vrhovoma na 60 in 78 odstotnih točk.
Povprečni IT celotnega preizkusa je 0,61. Učenci so dobro reševali naloge umetnostnega dela, pri katerem je IT
0,62, in naloge z neumetnostnim besedilom (IT = 0,61). Dosežki kažejo, da je bil letošnji preizkus glede IT nekoliko
zahtevnejši od lanskega, toda odstopanja niso velika.
Indeks diskriminativnosti celotnega preizkusa je 0,34 (lani 0,32). Med neumetnostnim in umetnostnim delom
preizkusa so opazna odstopanja. Vrednost ID v neumetnostnem delu je 0,26, v umetnostnem pa 0,46. Umetnostni
del preizkusa učence dobro ločuje po znanju.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.4.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini (NIS), 9. razred

Preverjanje znanja je opravljalo 43 učenk in 74 učencev, skupno 117 učencev.
Razberemo lahko, da so učenke dosegale nekoliko višje dosežke, saj pod 50 % točkami beležimo dosežke 19
učencev (25 %) in le 5 učenk (11,6 %).Tudi med višjimi dosežki so učenke bolje zastopane. Dosežke med 80 % in 90 %
je doseglo 5 učenk (11,6 %) in 7 (9,4 %) učencev. Najvišji dosežek je dosegla 1 učenka, najnižjega pa 1 učenec.
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Tudi v letošnjem letu je odločanje za opravljanje NPZ po posameznih regijah in šolah zelo različno, tako glede
udeležbe šol kot tudi glede števila prijavljenih učencev. Najslabši odziv je zabeležen na področju jugovzhodne
Slovenije in Goriške regije. Iz obeh področij sta se preizkusa udeležila po dva učenca. Najbolje pa so se, tako kot
tudi že lansko leto, odzvali na področju Savinjske regije.
Zaradi tako različnega števila prijavljenih učencev iz posameznih regij primerjava doseženih rezultatov ni smiselna.

Opisi dosežkov učencev 9. razreda na nacionalnem preverjanju znanja
Slika 4.4.2.2: Porazdelitev točk pri slovenščini, 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 šestih nalogah (1., 3., 4., 5., 6. in 7. – skupaj deset postavk) smo preverjali miselne
procese na I. taksonomski stopnji (znanje, prepoznavanje) in pri eni (10. – dve postavki) na II. taksonomski stopnji
(razumevanje, uporaba znanja).
Tipi nalog: Največ je nalog dopolnjevanja (šest postavk), sledijo pa naloge alternativnega tipa (tri postavke),
kratkega odgovora (dve postavki) in obkroževanja (ena postavka).
Učenci:
− iščejo zahtevani podatek – poiščejo ime in priimek glavne osebe intervjuja, kraj dogajanja, številčni podatek in
posamezne besede v besedilu (naloge 1.01.1, 1.03.1, 1.03.3, 1.05.1, 1.06.1, 1.06.3 in 1.07.1);
− ugotavljajo, ali so podatki resnični ali ne – ugotavljajo pravilnost danih trditev glede na besedilo
(naloge 1.04.1, 1.04.2 in 1.04.3);
− iz besedila izpišejo samostalnike v slovarski obliki – samostalnika postavijo v pravilno obliko
(nalogi 1.10.1 in 1.10.2).
Učenci uspešno poiščejo osnovne konkretne podatke v neumetnostnem besedilu. V povedi uporabijo pravilno
obliko samostalnika.
Zgled: naloga 1.04
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Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri šestih nalogah (1., 2., 3., 4., 5. in 6. – skupaj devet postavk) smo preverjali miselne
procese na I. taksonomski stopnji (znanje, prepoznavanje).
Tipi nalog: V zeleno območje so se uvrstile naloge kratkega odgovora (štiri postavke), alternativnega tipa
(tri postavke), dopolnjevanja (ena postavka) in obkroževanja (ena postavka).
Učenci:
− ločijo glavne in stranske književne osebe – prepoznajo eno od glavnih književnih oseb (naloga 2.01.2);
− poiščejo podatek iz umetnostnega besedila – poiščejo enostavne podatke v obliki besede
(naloge 2.02.1, 2.02.2, 2.03.1, 2.04.1, 2.04.2, 2.04.3, 2.05.1 in 2.06.1).
Učenci prepoznajo osnovne podatke iz umetnostnega besedila.
Zgled: naloga 2.02
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 treh nalogah (2., 3. in 6. – tri postavke) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (znanje, prepoznavanje), pri eni (11. – ena postavka) na II. taksonomski stopnji
(razumevanje, uporaba znanja) in pri eni nalogi (14. – ena postavka) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in
vrednotenje).
Tipi nalog: Naloge uvrščamo med tipe nalog dopolnjevanja (dve postavki), obkroževanja (ena postavka), kratkega
odgovora (ena postavka) in zapisa kratkega odgovora (ena postavka).
Učenci:
− pišejo naslov in besedilno vrsto (naloga 1.02.1);
− iščejo zahtevani podatek – poiščejo za zapis zahtevnejšo besedo (nalogi 1.03.2 in 1.06.2);
− z vajami osvajajo osnovna pravila slovenskega pravopisa – rabo velike začetnice v imenih prebivalcev, krajev
(tudi dvobesednih), pokrajin, držav, celin, planetov – pravilno zapišejo veliko začetnico zemljepisnega imena
(naloga 1.11.2);
ob
učiteljevi pomoči/sami pišejo krajša besedila – uporabijo dane besede v samostojnem sestavku
−
(naloga 1.14.1).
Učenci znajo poiskati v neumetnostnem besedilu tudi za zapis zahtevnejše besede, zapisati veliko začetnico
zemljepisnega imena in uporabiti vse dane besede v samostojnem zapisu. Znajo določiti besedilno vrsto.
Zgled: naloga 1.02
Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri treh nalogah (7., 8. in 9. – tri postavke) smo preverjali miselne procese na II. taksonomski
stopnji (razumevanje, uporaba znanja).
Tipi nalog: V rumeno območje so se uvrstili nalogi obkroževanja (ena postavka), kratkega odgovora (ena
postavka) in razvrščanja (ena postavka).
Učenci:
− razčlenjujejo dogajanje na dogajalne enote – postavijo pravilno zaporedje 1. in 2. dogodka glede na besedilo
(naloga 2.07.4);
− poskušajo razumeti psihološke lastnosti, književne osebe, in sicer na podlagi dogajanja, dialoga in ravnanja
književne osebe – razumejo neposredno izraženo lastnost književne osebe (naloga 2.08.2);
− predstavljajo zunanjost, značaj in ravnanje književne osebe/književnih oseb (naloga 2.09.1).
Učenci znajo razčleniti začetek zgodbe na dogajalne enote ter razumejo ravnanje in značajske lastnosti ene od
književnih oseb.
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 (8. – dve postavki) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje, prepoznavanje) in pri eni (11. – ena postavka) na II. taksonomski stopnji (razumevanje, uporaba znanja).
Tipi nalog: V rdečem območju so naloge kratkega odgovora.
Učenci:
− iščejo zahtevani podatek – iz besedila izpišejo ustrezno poved glede na navodilo (naloga 1.08.1);
− z vajami usvajajo osnovna pravila slovenskega pravopisa – pravilno prepišejo iskano krajšo poved (naloga 1.08.2)
in rabijo vejico med glavnim in odvisnim stavkom (naloga 1.11.1).
Učenci iz besedila poiščejo celotno krajšo poved in jo pravilno prepišejo. Imajo nekaj slovničnega znanja, saj
pravilno uporabljajo vejico med glavnim in odvisnim stavkom.
Zgled: naloga 1.08
Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (1. – ena postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje, prepoznavanje) in pri eni (7. – tri postavke) na II. taksonomski stopnji (razumevanje, uporaba znanja).
Tipi nalog: Nalogo uvrščamo med naloge obkroževanja (ena postavka) in razvrščanja (tri postavke).
Učenci:
− ločijo glavne in stranske književne osebe – prepoznajo vse glavne književne osebe (naloga 2.01.1);
− razčlenjujejo dogajanje na dogajalne enote – razumejo pravilno zaporedje vseh dogodkov v zgodbi
(naloge 2.07.1, 2.07.02 in 2.07.03).
Učenci so bolj zanesljivi pri določanju glavnih književnih oseb in znajo razčleniti celotno zgodbo na dogajalne
enote.
Zgledi: naloge 2.07.1, 2.07.2 in 2.07.3
V rdeče območje so se uvrstile prve tri postavke, zadnja se je uvrstila v rumeno območje.
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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 treh nalogah (9., 11. in 13. – skupaj štiri postavke) smo preverjali miselne procese
na II. taksonomski stopnji (razumevanje, uporaba znanja) in pri eni (14. – ena postavka) na III. taksonomski stopnji
(analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Naloge so tipa kratkega odgovora (štiri postavke) in zapisa kratkega odgovora (ena postavka).
Učenci:
− v besedilu podčrtajo samostalnike (naloga 1.09.1);
− v besedilu podčrtajo pridevnike (naloga 1.09.2);
− z vajami usvajajo osnovna pravila slovenskega pravopisa – jezikovno ustrezno prepišejo daljšo poved
(naloga 1.11.3);
− v besedilu podčrtajo okrajšane besede ter jih skušajo razvezati (naloga 1.13.1);
− ob učiteljevi pomoči/sami pišejo krajša besedila – zapišejo svoje mnenje (naloga 1.14.2).
Učenci v modrem območju imajo več slovničnega znanja in samostojno zapišejo mnenje.
Zgled: naloga 1.13
Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (8. – ena postavka) smo preverjali miselne procese na II. taksonomski stopnji
(razumevanje, uporaba znanja) in pri eni (10. – 1 postavka) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogo zapisa kratkega odgovora in obkroževanja.
Učenci:
− poskušajo razumeti psihološke lastnosti književne osebe, in sicer na podlagi dogajanja, dialoga in ravnanja
književne osebe – razumejo tudi slabše izraženo lastnost književne osebe (naloga 2.08.1);
− ustvarjajo svoje domišljijske svetove, ki se dogajajo v preteklosti, prihodnosti ali sedanjosti (domišljijski spis) –
zapišejo povezano besedilo v danem obsegu (naloga 2.10.2).
Učenci v modrem območju razumejo vse neposredno izražene lastnosti književnih oseb. Zapišejo krajše besedilo v
danem obsegu.
Zgled: naloga 2.8.1
V modro območje se je uvrstila prva postavka, druga spada v rumeno območje.
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 dveh nalogah (9. in 12. – skupaj tri postavke) smo preverjali miselne procese na
II. taksonomski stopnji (razumevanje, uporaba znanja) in pri eni (14. – dve postavki) na III. taksonomski stopnji
(analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogami kratkih odgovorov in zapisa kratkih odgovorov.
Učenci NE:
− poiščejo predloge v besedilu (naloga 1.09.3);
− znajo uporabiti glagolskih časovnih oblik (sedanjika, preteklika, prihodnjika) – ne znajo postaviti dane povedi v
sedanji čas (naloga 1.12.1);
− usvajajo osnovnih pravil slovenskega pravopisa – jezikovno nepravilno zapišejo poved v sedanjem času
(naloga 1.12.2);
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− pišejo krajših besedil – besedila ne zapišejo zaokroženo v danem obsegu (naloga 1.14.3) in ne pišejo
jezikovno pravilnih povedi v daljšem samostojnem sestavku (naloga 1.14.4).
Tudi najuspešnejši učenci nimajo znanja o predlogih in postavljanju povedi v sedanji čas ter ne napišejo
povezanega neumetnostnega besedila v zahtevanem obsegu in slovnično pravilno.
Zgled: naloga 1.12
Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (10. – dve postavki) smo preverjali miselne procese na III. taksonomski
stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z zapisom kratkega odgovora.
Učenci NE:
− ustvarjajo svojih domišljijskih svetov, ki se dogajajo v preteklosti, prihodnosti ali sedanjosti – ne napišejo
obnove zahtevanega dela besedila (naloga 2.10.1);
z
− vajami ne usvajajo pravil slovenskega pravopisa – ne zapišejo jezikovno ustreznega umetnostnega besedila
(naloga 2.10.3).
Tudi najuspešnejši učenci ne napišejo obnove določenega dela besedila. Zapis, ki nastane, pa ni slovnično
pravilen.
Zgled: nalogi 2.10.1 in 2.10.3
V območje nad modrim sta se uvrstili prva in tretja postavka, druga pa v modro območje.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.4.2.3: Specifikacijska tabela, slovenščina, 9. razred
Naloga

Točke Vsebina

Cilj – učenec:

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

IT

ID

0,88
0,75
0,95
0,70
0,85
0,95
1,0
0,97
089
0,78
0,83
0,88
0,97
0,54
0,47
0,50
0,24
0,13
0,85
0,79
0,61
0,59
0,35
0,18
0,09
0,29
0,57
0,35
0,19
0,08

0,22
0,24
0,10
0,26
0,15
0,17

I. DEL (Neumetnostno besedilo: Jolanda Bertole, Anže Kopitar – hokejska zvezda. PIL, letnik 65, številka 2, Mladinska knjiga , Ljubljana 2012.)
1
2
3

4

5
6

7
8
9. a
9. b
9. c
10
11

12
13
14

01.1
02.1
03.1
03.2
03.3
04.1
04.2
04.3
05.1
06.1
06.2
06.3
07.1
08.1
08.2
09.1
09.2
09.3
10.1
10.2
11.1
11.2
11.3
12.1
12.2
13.1
14.1
14.2
14.3
14.4

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

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
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Jezik
Neumetnostno besedilo
Neumetnostno besedilo
Neumetnostno besedilo
Neumetnostno besedilo

išče zahtevani podatek;
piše naslov in besedilno vrsto;
išče zahtevani podatek;
išče zahtevani podatek;
išče zahtevani podatek;
ugotavlja, ali so vsi podatki resnični ali ne;
ugotavlja, ali so vsi podatki resnični ali ne;
ugotavlja, ali so vsi podatki resnični ali ne;
išče zahtevani podatek;
išče zahtevani podatek;
išče zahtevani podatek;
išče zahtevani podatek;
išče zahtevani podatek;
išče zahtevani podatek;
z vajami usvaja osnovna pravila slovenskega pravopisa;
v besedilu podčrta samostalnike;
v besedilu podčrta pridevnike
v besedilu poišče predloge;
iz besedila izpiše samostalnike v slovarski obliki;
iz besedila izpiše samostalnike v slovarski obliki;
z vajami usvaja osnovna pravila slovenskega pravopisa;
z vajami usvaja osnovna pravila slovenskega pravopisa;
z vajami usvaja osnovna pravila slovenskega pravopisa;
rabi glagolske časovne oblike (sedanjik, preteklik, prihodnjik);
z vajami usvaja osnovna pravila slovenskega pravopisa;
v besedilu podčrta okrajšane besede in jih skuša razvezati;
ob učiteljevi pomoči/sam piše krajša besedila;
ob učiteljevi pomoči/sam piše krajša besedila;
ob učiteljevi pomoči/sam piše krajša besedila;
z vajami usvaja osnovna pravila slovenskega pravopisa.
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Naloga

Točke

Vsebina

Cilj – učenec:

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

IT

ID
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I.
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T
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modro

0,63
0,82
0,89
0,77
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0,80
0,87
0,63
0,74
0,85
0,54
0,56
0,56
0,66
0,54
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0,66
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0,44
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0,52
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nad modrim

0,15

0,28

T

III.

modro

0,28

0,45
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III.

nad modrim

0,06

0,21

II. DEL (Umetnostno besedilo: Miha Mate, Prekinjena predstava, Hopla, oprostite. Mladinska knjiga, Ljubljana 1984.)
1

01.1
01.2
02.1
02.2
03.1
04.1
04.2
04.3
05.1
06.1
07.1
07.2
07.3
07.4
08.1

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

Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo
Umetnostno besedilo

08.2

1

Umetnostno besedilo

9

09.1

1

10

10.1

1

Umetnostno besedilo

102

1

Umetnostno besedilo

10.3

1

Umetnostno besedilo

2. a
2. b
3
4

5
6
7

8

Umetnostno besedilo

loči glavne in stranske književne osebe;
loči glavne in stranske književne osebe;
išče zahtevani podatek;
išče zahtevani podatek;
išče zahtevani podatek;
ugotavlja, ali so vsi podatki resnični ali ne;
ugotavlja, ali so vsi podatki resnični ali ne;
ugotavlja, ali so vsi podatki resnični ali ne;
išče zahtevani podatek;
išče zahtevani podatek;
razčlenjuje dogajanje na dogajalne enote;
razčlenjuje dogajanje na dogajalne enote;
razčlenjuje dogajanje na dogajalne enote;
razčlenjuje dogajanje na dogajalne enote;
poskuša razumeti psihološke lastnosti, književne osebe, in sicer na
podlagi dogajanja, dialoga in ravnanja književne osebe;
poskuša razumeti psihološke lastnosti, književne osebe, in sicer na
podlagi dogajanja, dialoga in ravnanja književne osebe;
predstavlja zunanjost, značaj in ravnanje književne osebe /književnih
oseb;
ustvarja svoje domišljijske svetove, ki se dogajajo v preteklosti,
prihodnosti ali sedanjosti (domišljijski spis);
ustvarja svoje domišljijske svetove, ki se dogajajo v preteklosti,
prihodnosti ali sedanjosti (domišljijski spis);
z vajami usvaja osnovna pravila slovenskega pravopisa.

LEGENDA:
Naloga: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja, po Navodilih za vrednotenje in po programu za e-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 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 0,57) so nekoliko nižji od dosežkov umetnostnega dela
(povprečni IT je 0,62).

Indeks težavnosti

Slika 4.4.2.3: Dosežki učencev po vsebini glede na indeks težavnosti
1
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Neumetnostni del preizkusa lahko nadalje razdelimo na naloge, ki jih učenci rešujejo z uporabo besedila, in na
jezikovne naloge. Zastopanost nalog, ki jih rešujejo s pomočjo besedila, je 64 % (9 nalog), s povprečnim IT 0,72.
Jezikovne naloge pa so zastopane s 36 % (5 nalog), povprečni IT je 0,42. Skupni indeks težavnosti
neumetnostnega dela preizkusa je 0,61.
Med nalogami, vezanimi na branje in razumevanje neumetnostnega besedila, so učenci najuspešneje rešili
7. nalogo, pri kateri je bilo treba v besedilu poiskati zahtevani podatek in med ponujenimi odgovori izbrati in
obkrožiti pravilnega, (IT = 0,97). Prav tako so uspešno reševali 4. nalogo alternativnega tipa. Učenci so dobro
prebrali, razumeli in večinoma pravilno rešili posamezne postavke naloge. Najbolje je bila med njimi rešena
postavka 1.4.2. (IT = 1,00). Pri 5. nalogi so v besedilu uspešno poiskali podatek o hokejski opremi in večina
učencev je nalogo pravilno rešila (IT = 0,89).
Dobre dosežke so dosegali tudi pri 1. nalogi (IT = 0,88), določanje avtorja besedila. Le nekateri učenci so bili
premalo natančni pri zapisu avtorjevega priimka. Uspešni so bili pri celotni 3. nalogi (IT je med 0,85 in 0,70) tipa
dopolnjevanja, pri kateri je bilo treba ugotoviti, kateri od navedenih podatkov so resnični glede na prebrano
besedilo. Pri 6. nalogi so dobro reševali postavki 1.6.3 (IT = 0,88) in 1.6.2 (IT = 0,83), nekoliko manj uspešni so bili pri
dopolnjevanju povedi glede na prebrano besedilo pri postavki 1.6.1 (IT = 0,78).
Manj uspešni so bili pri reševanju 8. naloge. Določen odstotek učencev je imelo težave pri iskanju ustreznega
podatka iz besedila pri postavki 1.8.1 (IT = 0,54). Prav tako so imeli težave z jezikovno pravilnim zapisom povedi pri
postavki 1.8.2 (IT = 0,47).
Najmanj uspešni so bili pri celotni 14. nalogi. Pri opisu košarke, postavka 1.14.1 (IT = 0,57), skoraj polovica učencev ni
uporabila vsega danega besedišča. Večina učencev ni znala pisno izraziti svojega mnenja pri postavki 1.14.2 (IT =
0,35). Pri zapisu zaokrožene celote, postavka 1.14.3 (IT = 0,19), so le zelo redki uspeli zapisati vsebinsko ustrezno
besedilo. Tudi najboljši niso bili uspešni pri postavki 1.14.4 (IT = 0,08), saj niso zapisali jezikovno pravilnega
sestavka.
Na področju jezika so učenci dosegali nižje dosežke. Povprečni IT je 0,42.
Najbolje so reševali 10. nalogo. Večina učencev je uporabila pravilno slovarsko obliko samostalnika pri postavki
1.10.1 (IT = 0,85) in pridevnika pri postavki 1.10.2 (IT = 0,79).
Nekoliko slabše so reševali 11. nalogo. Pri postavki 1.11.1 (IT = 0,61) je velik delež učencev napačno določilo mesto
vejice med glavnim in odvisnim stavkom, prav tako je skoraj polovica učencev napačno uporabila veliko začetnico
pri zapisu zemljepisnega imena pri postavki 1.11.2 (IT = 0,59).
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Pri nalogi 13 večina učencev ni znala pravilno razvezati kratice za zdravstveni dom (IT = 0,29). Pri postavki 1.9.3 (IT = 0,13)
tudi najboljši učenci v besedilu niso prepoznali predlogov. Najmanj uspešni so bili pri 12. nalogi. Pri postavki
11.12.1 niso znali pretvoriti dano poved iz preteklega v sedanji čas, pri postavki 1.12.2 (IT = 0,09) so le redki
jezikovno pravilno zapisali poved.
V delu preizkusa, povezanem z branjem in razumevanjem umetnostnega besedila, ki obsega 10 nalog, je
povprečni IT 0,62.
Tokrat so bili učenci zelo uspešni pri iskanju podatkov iz besedila.
Najuspešneje rešena je bila 6. naloga (IT = 0,85). Učenci so v besedilu uspešno poiskali konkreten podatek. Večina
je pravilno rešila tudi postavki 2.2.1 (IT = 0,89) in 2.3.1 (IT = 0,88), kjer je bilo prav tako treba iz besedila razbrati
konkreten podatek.
Pri 7. nalogi je povprečni IT naloge 0,58, saj velik delež učencev ni pravilno določilo zaporedja dogodkov.
Najmanj uspešno so reševali 10. nalogo, povprečni IT naloge je 0,16. Učenci naj bi v najmanj sedmih povedih
zapisali obnovo dogodkov. Le zelo redki učenci so zapisali vsebinsko ustrezno besedilo. Najslabše dosežke pa so
dosegli pri postavki 2.10.3 (IT = 0,06), kjer je bil zahtevan jezikovno pravilen zapis povedi v samostojno tvorjenem
sestavku (obnovi).
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: 8 nalog (15 točk) na prvi, 5 nalog (11 točk) na drugi in 1 naloga (4 točke) na tretji stopnji.
Težavnost nalog s taksonomskimi stopnjami enakomerno narašča. Tako so učenci v skladu s pričakovanji najboljše
dosežke dosegali pri nalogah na prvi taksonomski stopnji (IT = 0,83), kar je nekoliko boljši dosežek kot lani. Na
drugi taksonomski stopnji je bil IT 0,42. Pričakovano najslabše so reševali naloge na tretji taksonomski stopnji (IT =
0,30).
Slika 4.4.2.4: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti v neumetnostnem delu
preizkusa
0,9
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Indeks težavnosti
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0,3
0,2
0,1
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1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Taksonomske stopnje

Naloge prve taksonomske stopnje preverjajo le minimalne standarde po učnem načrtu.
Najboljše dosežke so učenci dosegli pri postavkah 1.7.1 in 1.3.1. Pri obeh je bilo treba v besedilu poiskati
zahtevani podatek. Pri postavkah 1.4.3 in 1.4.1 pa so učenci s pomočjo besedila ugotavljali resničnost navedenih
podatkov.
Najslabše dosežke beležimo pri 8. nalogi. Pri postavki 1.8.1 je bilo treba izpisati iz besedila celotno iskano poved.
Le dobra polovica učencev je iz besedila izpisala pravo poved. Med njimi pa je le redkim uspelo poved jezikovno
pravilno tudi prepisati, kar je zahtevala postavka 1.8.2 (IT = 0,47). Slovnične in pravopisne napake so bile pogoste.
Pri nalogah na drugi taksonomski stopnji je ena postavka preverjala minimalne, ostale pa temeljne standarde
znanja. Učenci so pričakovano nekoliko slabše reševali te naloge, saj zahtevajo zahtevnejše miselne procese, kot
sta razumevanje in uporaba.
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Najuspešnejši so bili pri 10. nalogi, kjer je bilo treba v slovarski obliki zapisati dani samostalnik (postavka 1.10.1) in
pridevnik pri postavki 1.10.2.
Najmanj uspešni so bili pri celotni 12. nalogi. Pri postavki 1.12.2 večina ni zapisala jezikovno pravilnega zapisa
povedi in pri postavki 1.12.1 tudi najboljši učenci niso pravilno pretvorili povedi iz preteklega v sedanji čas.
Na tretji taksonomski stopnji učenci samostojno tvorijo določeno besedilno vrsto in pri tem upoštevajo
navodila naloge. Najbolje rešena postavka je bila 1.14.1, pri kateri so učenci v samostojnem zapisu uporabili dano
besedišče. Najslabše so rešili postavko 1.14.4. Tudi najuspešnejši učenci ne znajo slovnično in pravopisno pravilno
zapisati daljše povedi ali več povedi skupaj.
V drugem delu preizkusa, ki so ga učenci reševali ob branju umetnostnega besedila, je bilo 10 nalog na vseh
taksonomskih stopnjah: na prvi je bilo 6 nalog (10 točk)), na drugi 3 (7 točk) in na tretji 1 naloga (3 točke). Tudi tu
so učenci v skladu s pričakovanji dosegali najboljše dosežke pri nalogah prve taksonomske stopnje (povprečni IT je
0,79), slabše na drugi (s povprečnim IT 0,58), najslabše pa pri nalogi tretje taksonomske stopnje s povprečnim IT 0,16.
Na vseh taksonomskih stopnjah so dosežki učencev v letošnjem letu v primerjavi z lanskim nižji.
Slika 4.4.2.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti v umetnostnem delu
preizkusa
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Taksonomske stopnje

Na prvi taksonomski stopnji, ki preverja minimalne standarde znanja, so učenci zelo dobro rešili večino nalog.
Najuspešnejši so bili pri postavkah 2.2.1, 2.3.1,2.4.2 in 2.6.1, kjer je bilo treba v besedilu poiskati zahtevani podatek
ali ugotoviti resničnost podatkov s pomočjo izhodiščnega besedila. Najslabše so reševali postavki 2.4.3 in 2.1.1.
Učenci so bili manj uspešni pri določanju glavnih književnih oseb v nalogi tipa obkroževanja.
Na drugi taksonomski stopnji preverjamo minimalne in temeljne standarde znanja. Več kot polovica učencev je
zastavljene naloge dobro reševala. Dosežki se gibljejo med IT 0,67 in 0,52. Pri postavki 2.8.2 so učenci pravilno
označili vedenje književne osebe, pri postavki 2.9.1 pa nekoliko slabše opisali nenavadne dogodke.
Na tretji taksonomski stopnji je celotna 10. naloga. Dosežki učencev so pri vseh postavkah zelo nizki Pri postavki
2.10.2 so le nekateri uspeli zapisati povezano besedilo v sedmih povedih. Postavka 2.10.3 pa je bila za skoraj vse
učence prezahtevna. Tudi najuspešnejši učenci niso znali zapisati jezikovno pravilnega zapisa besedila.
Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
V prvem delu preizkusa z neumetnostnim besedilom je 14 nalog, pri katerih je možno doseči 30 točk. Minimalne
standarde znanja smo preverjali pri 9 nalogah (16 točk), temeljne pa pri 5 nalogah (12 točk). Za dve postavki pri
9. nalogi (2 točki) v UN za NIS ni določenega standarda znanja.
V neumetnostnem delu je pri nalogah, ki so preverjale minimalne standarde znanja, IT 0,81. Pri petih nalogah, ki
so preverjale temeljne standarde znanja, je bil IT 0,41. Pri dveh postavkah brez standarda pa je bil IT 0,19.
V umetnostnem delu je10 nalog, pri katerih lahko učenec doseže 20 točk. Tri naloge (5 točk) so preverjale
minimalne standarde znanja (IT = 0,78), 7 nalog (15 točk) pa temeljne standarde znanja (IT = 0,43).
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Slika 4.4.2.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti v neumetnostnem in umetnostnem
delu preizkusa
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Večina učencev je naloge, ki so preverjale minimalne standarde v neumetnostnem delu preizkusa, reševala
uspešno. Najbolje so reševali 5. nalogo. Uspešni so bili pri iskanju podatka. Najslabše dosežke pa beležimo pri
8. nalogi. Le dobra polovica učencev je pravilno izpisala ustrezno poved iz izhodiščnega besedila.
Med nalogami, ki so preverjale temeljne standarde v neumetnostnem delu, so bili manj uspešni. Najuspešneje
so reševali postavki 1.10.1 in 1.10.2, kjer so morali v pravilno slovarsko obliko postaviti samostalnik in pridevnik.
Najslabše dosežke beležimo pri postavkah 1.12.2 in 1.14.4, kjer naj bi učenci izkazali znanje slovenskega pravopisa
z jezikovno pravilnim zapisom povedi.
Med nalogami brez standarda je postavka 1.9.2, pri kateri tudi najboljši učenci niso znali poiskati in izpisati
pridevnika iz dane povedi, ter postavka 1.9.3, pri kateri niso prepoznali predlogov v povedi.
Najuspešneje so med nalogami z minimalnimi standardi v umetnostnem delu rešili 6. nalogo. Pri postavkah
2.6.2 in 2.4.2 učenci niso imeli težav z iskanjem ustreznega podatka v besedilu. Najmanj uspešno so reševali
postavko 2.4.3, kje so morali ugotoviti, ali je književna osebe naredila določeno dejanje.
Najuspešneje med nalogami s temeljnimi standardi v umetnostnem delu so rešili postavki 2.2.1 in 2.3.1. V
postavkah je bilo treba iz besedila razbrati kraj dogajanja in določiti glavne književne osebe. Med najmanj uspešno
rešenimi je postavka 2.10.1. Učenci niso bili uspešni pri zapisu vsebinsko ustreznega besedila in pri postavki 2.10.3,
kjer niso uporabili jezikovno pravilnega zapisa.
Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.2.7: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti v neumetnostnem in umetnostnem delu
preizkusa
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Naloge iz neumetnostnega besedila so zajele tipe nalog: obkroževanja, kratkega odgovora, alternativnega tipa,
dopolnjevanja in zapisa kratkega odgovora.
V neumetnostnem delu preizkusa so najbolje reševali naloge alternativnega tipa (IT = 0,97), pri čemer pa naloge
alternativnega tipa tudi bolje diskriminirajo učence. Sledijo naloge dopolnjevanja (IT = 0,77), kot najzahtevnejše pa
so se izkazale naloge zapisa kratkega odgovora (IT = 0,30).
Naloge umetnostnega dela besedila so zajele tipe nalog: obkroževanja, naloge kratkega odgovora,
alternativnega tipa, dopolnjevanja, razvrščanja in zapisa kratkega odgovora.
V umetnostnem delu preizkusa so bili učenci najuspešnejši pri nalogah kratkega odgovora (IT = 0,78), sledijo
naloge alternativnega tipa (IT = 0,77) in le nekoliko slabše naloge dopolnjevanja (IT = 0,74). Slabše so reševali
naloge razvrščanja (IT = 0,58) in tako kot v neumetnostnem delu preizkusa so bili najmanj uspešni pri reševanju
nalog zapisa kratkega odgovora (IT = 0,16).
SKLEPNE UGOTOVITVE
Dosežki kažejo, da se učenci znajdejo v besedilu, razumejo navodila nalog in večinoma pravilno rešujejo naloge,
vezane na besedilo. Pri iskanju zahtevanih konkretnih podatkov v besedilu so le redki manj uspešni. Pri teh bi
vzrok za slabši dosežek morda lahko iskali v slabši bralni tehniki, ki je pogosta pri učencih v NIS.
Na področju jezika je imela večina učencev slabše dosežke. Pomanjkljivo znanje imajo na področju pravilnega
zapisa vrstilnega števnika, pravilne rabe vejice med glavnim in odvisnim stavkom, velike začetnice pri zemljepisnih
imenih, rabi ustreznih glagolskih časovnih oblik, uporabi pridevnikov v slovarski obliki, prepoznavanju predlogov
in razvezovanju kratic. Najmanj uspešni so na področju jezikovno pravilnega samostojnega zapisa.
V umetnostnem besedilu dobro iščejo zahtevane konkretne podatke iz besedila. Tovrstne naloge uspešno reši
večina učencev. Manj uspešni so pri razčlenjevanju dogodkov na dogajalne enote, pri predstavljanju značaja in
ravnanja književne osebe, razumevanju nekaterih psiholoških lastnosti književne osebe ter pri samostojnem zapisu
krajšega besedila.
Dosežki učencev pri letošnjem preizkusu so bili pričakovano najboljši pri nalogah na prvi taksonomski stopnji, ki so
preverjale le minimalne standarde znanja. Zelo uspešni so bili pri iskanju zahtevanih podatkov iz besedila. Na
drugi taksonomski stopnji, ki je preverjala temeljne standarde znanja, pa so dosežki učencev bistveno nižji,
predvsem pri neumetnostnem besedilu, pri nalogah, ki so preverjale znanje na področju jezika. Le najboljši učenci
pa so uspešno rešili tudi naloge na tretji taksonomski stopnji, ki so preverjale zmožnost tvorjenja enogovornih
neumetnostnih besedil in znanje slovničnih pravil. Dosežki učencev, podobno kot v prejšnjih letih, tudi letos
kažejo na to, da imajo učenci primanjkljaje v znanju na področju pisnega izražanja ter uporabe slovničnih in
pravopisnih pravil.
Dosežki učencev so tako v umetnostnem kot tudi v neumetnostnem delu preizkusa po pričakovanjih najboljši pri
nalogah, ki so preverjale minimalne standarde znanja. Pri nalogah, ki so preverjale temeljne standarde znanja, pa
so dosežki pri obeh delih polovico nižji. Tudi v preteklih letih beležimo zelo podobno razmerje dosežkov med
minimalnimi in temeljnimi standardi znanja.
Glede na dosežke učencev pri NPZ bi bilo treba pri poučevanju več časa nameniti vsebinam in ciljem, povezanim
z razvijanjem ustnega in pisnega izražanja učencev, saj že leta opažamo, da tu dosegajo najnižje rezultate in le
redki med njimi dosegajo zastavljene cilje. Krepiti bi bilo treba tako njihovo zmožnost ustnega kot tudi pisnega
izražanja. Prav tako bi bilo treba večjo pozornost nameniti nalogam, s pomočjo katerih bi učenci usvojili osnovna
pravila slovenskega pravopisa.
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PRILOGA 1
Besedilo 1

Anže Kopitar – hokejska zvezda
Hokejist Anže Kopitar, ki je doma na Hrušici, živi in trenira pa v Los Angelesu,
je zagotovo eden najboljših in najbolj prepoznavnih slovenskih športnikov v
tujini. Anže je začel igrati hokej na Jesenicah, pri šestnajstih letih pa je že
odšel v tujino. Z njim se je pogovarjala Jolanda Bertole.
Kdaj ste prvič stali na drsalkah in
kdo vam jih je kupil?
Prvič sem stal na drsalkah pri štirih
letih, ko sta mi oče in stari oče pred
hišo na dvorišču naredila led; najprej
sem se učil drsati s pomočjo stola,
nato pa sem tam delal tudi prve
samostojne drsalne korake. Prve
drsalke mi je kupil oče.
Kako ste usklajevali šolo in
treninge?
Usklajevanje je bilo kar naporno,
vendar je šlo. Po navadi je bila
dopoldne na sporedu šola,
popoldnevi pa so minili v znamenju
treningov in tekem. V šoli so bili zelo
prijazni in razumevajoči. Če sem imel
s hokejem veliko obveznosti, sem v
šoli kakšno izpolnil malo kasneje, kot
je bilo to pričakovati.

obeh primerih je bil zelo dober in
tako je še danes!
Vaša družina deluje zelo
povezana, je to zelo pomembno za
športnika?
Zdi se mi, da zelo. Težko je bilo, ko
sem s 16. leti odšel na Švedsko.
Takrat je bilo na letališču kar hudo.
Spomnim se očeta, ko je dejal, da če
mi ne bo všeč, se še vedno lahko
vrnem domov. Zdaj, ko je v Los
Angelesu z mano vsa družina, je vse
skupaj seveda veliko lažje.
Imate mlajšega brata Gašperja. Ste
bili kot starejši brat pokroviteljski?
Sta se kot otroka tudi kdaj stepla
ali sta bila zelo povezana?

Mislim, da imava z Gašperjem
povsem normalen odnos starejšega
in mlajšega brata. Seveda je bila
Oče Matjaž je bil tudi sam hokejist, kakšna huda ura, a te so odšle v
pozabo ali pa se jih spominjam z
reprezentant, zdaj pa je selektor
nasmeškom na ustih. Sicer pa lahko
slovenske reprezentance. Je bil
oče bolj trener ali bolj oče?
rečem, da sva zelo povezana, tudi
Ko je bil trening, je bil trener, ko ni
bilo treninga ali tekme, je bil oče. V
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ko sva bila vsak na svojem koncu
Amerike, sva bila kar naprej »na
zvezi«. Kar se tiče hokeja, mu z
veseljem dam kakšen nasvet, vendar
le, če to želi. Nikakor nočem siliti
vanj.
Kaj so bile Anžetove otroške
sanje?
Sanje vsakega hokejista so, da
osvoji Stanlyjev pokal. To sanjaš, ko
igraš na dvorišču pred hišo, kako
zabiješ odločilni gol v finalu
Stanlyjevega pokala.
Koliko tehta hokejska oprema?
Točno ne bi vedel, tehta pa nekje od
5 do 7 kilogramov.
Kateri je najlepši ali najbolj
odločilen gol, ki ste ga dali v
karieri?
Eden najbolj odločilnih je bil gotovo
tisti na prvi finalni tekmi proti New
Jerseyju, ko sem odločil zmagovalca

v podaljšku in premagal enega
najboljših vratarjev na svetu, Martina
Brodeurja.
Še kakšna zanimivost iz Los
Angelesa?
Morda to, da imam zelo rad poletje,
tako da sem se na podnebje v Los
Angelesu privadil zelo hitro. Saj tudi
rad smučam, ampak snega ne
pogrešam toliko, da bi zato želel
živeti kje drugje. Mesto mi je res zelo
všeč, super je tudi, ker živim
praktično ob oceanu.
Ob osvojitvi Stanlyjevega pokala je
bilo morda zanimivo, da sva z
dekletom s pokalom nekaj časa
želela preživeti na plaži ob oceanu, a
to so bile le kratke minute, saj naju je
v trenutku obkrožilo kakšnih 150
ljudi. Še dobro, da poznam policista,
ki je nato umiril oziroma uredil
nastalo situacijo (smeh).

(Prirejeno po: Jolanda Bertole, Anže Kopitar – hokejska zvezda. Pil, letnik 65, številka 2, Mladinska
knjiga, Ljubljana 2012.)
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PRILOGA 2
Besedilo 2
Miha Mate

Prekinjena predstava

Tisti dan si je Matevž dobro zapomnil. Njihova šola je šla na izlet v Ljubljano.
Navsezgodaj je moral vstati, da je pravočasno prišel na vlak, ki jih je odpeljal
proti našemu glavnemu mestu.
Potem so dolgo časa hodili in končno prišli do živalskega vrta na drugi strani
mesta. Tu pa so kaj kmalu pozabili na dolgo utrujajočo pot. Mnogi med njimi
so bili prvič v živalskem vrtu in bili so navdušeni nad živalmi. Zato so se pri njih
zadržali dalj časa, kot so mislili.
Vsi oznojeni in utrujeni so potem prihiteli v opero, kjer je bila predstava. Velika
hiša z bleščečimi lučmi jih je očarala. Dvignila se je zavesa in predstava se je
začela. Tedaj pa se je nekdo izmed njih spomnil, da je lačen. Segel je v torbico
in iz nje potegnil pol klobase. S slastjo je zagrizel vanjo. Ko je to opazil njegov
sosed, je tudi sam začel brkljati po torbi. Ni preteklo pet minut, ko so po vsej
dvorani šušteli papirji in papirčki in se je slišalo veselo cmokanje.
Tedaj pa je orkester nenadoma utihnil. Dirigent je prekinil predstavo. Obrnil se
je k poslušalcem in užaljeno dejal: »Če ne bo miru, ne bomo nadaljevali. Vsaj
najedli bi se lahko doma!«
Usta so se ustavila na pol poti in tudi roke so obstale. V dvorani bi slišal miško,
če bi pritekla.
Dirigent je še malo počakal, potem pa spet dvignil drobno paličico in predstava
se je nadaljevala. Tako je bilo vse do konca, ko so se otroci usuli v mestni park
in tam slastno jedli pripravljene dobrote. Tudi Matevž je vzel iz torbice velik
sendvič, ki mu ga je pripravila mama. Toda nič kaj mu ni teknil. Še vedno je
videl resnega dirigenta in slišal njegove besede: »Vsaj najedli bi se lahko
doma!«
(Prirejeno po: Miha Mate, Hopla, oprostite. Mladinska knjiga, Ljubljana 1984.)
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I. DEL
Preberi besedilo 1 in reši naloge.

1.

Na črto napiši ime in priimek osebe, ki se je v prebranem besedilu
pogovarjala z Anžetom Kopitarjem.
__________________________________________

(1 točka)
2.

Kaj je prebrano besedilo? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Anketa.
B Intervju.
C Opis osebe.
D Reportaža.
(1 točka)

3.

Na črte z ustreznimi besedami iz oklepajev dopolni povedi glede na
prebrano besedilo.
a) Živi in trenira v _____________________________
(New Jersyju / Los Angelesu / New Yorku).
b) Je eden najbolj _____________________________
(obetavnih / popularnih / prepoznavnih) slovenskih športnikov.
c) Anže je odšel v tujino pri _____________________________
(petnajstih / šestnajstih / sedemnajstih) letih.
(3 točke)
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4.

Ali so spodnje trditve glede na besedilo pravilne? Če je trditev pravilna,
obkroži DRŽI. Če je nepravilna, obkroži NE DRŽI.
S stolom si je pomagal pri prvih drsalnih korakih.

DRŽI

NE DRŽI

Prve drsalke mu je kupila mama.

DRŽI

NE DRŽI

Prvič je stal na drsalkah pri treh letih.

DRŽI

NE DRŽI
(3 točke)

5.

Kaj iz besedila izvemo o hokejski opremi? Odgovor napiši na črto.
______________________________________________________________________

(1 točka)
6.

Na črte dopolni poved glede na prebrano besedilo.
Eden najbolj odločilnih je bil gotovo tisti na prvi
________________________ tekmi proti New Jerseyju, ko sem odločil
zmagovalca v _________________________ in premagal enega najboljših
_________________________ na svetu, Martina Brodeurja.
(3 točke)

466

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

1
7.

V prebranem besedilu poišči podatek, iz katerega izveš, kaj želi vsak
hokejist osvojiti. Obkroži črko pred pravilnim podatkom.
A Brodeurjev pokal.
B Stanlyjev pokal.
C Jerseyjev pokal.
D Angelesov pokal.
(1 točka)

8.

Iz besedila izpiši poved, iz katere izveš, da je Anžetu mesto Los Angeles
res zelo všeč. Poved napiši na črti.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(2 točki)
9.

Preberi spodnjo poved in reši nalogo.
To sanjaš, ko igraš na dvorišču pred hišo, kako zabiješ odločilni gol v
finalu Stanlyjevega pokala.
a) Na črto iz povedi izpiši enega od samostalnikov.
__________________________
b) Na črto iz povedi izpiši enega od pridevnikov.

________________________
c) Na črto iz povedi izpiši enega od predlogov.
__________________________
(3 točke)
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10. Na črti dopolni poved tako, da vsako besedo v oklepaju postaviš v pravilno
obliko.
Ker sem bil zaradi hokeja veliko odsoten od (pouk) _________________,
sem moral biti kar priden v šoli in si nisem upal privoščiti
(večji) _________________ »traparij«.
(2 točki)
11. V povedi popravi dve pravopisni napaki. Pravilno poved napiši na črte.
Ob osvojitvi Stanlyjevega pokala je bilo zanimivo da sva z dekletom nekaj
časa želela preživeti na plaži ob atlantskem oceanu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(3 točke)
12. Spodaj zapisano poved postavi v sedanji čas. Novo poved zapiši na črto.
Oče mi je kupil prve drsalke.
______________________________________________________________________

(2 točki)
13. Na črto dopolni poved tako, da kratico v oklepaju zapišeš s celima
besedama.
V (ZD) _____________________________________ zdravi bolne otroke
doktor Zore.
(1 točka)
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14. V najmanj sedmih povedih na črte opiši košarko. V opis vključi vse spodaj
naštete besede. Na koncu v najmanj treh povedih napiši, kaj ti meniš o
tem športu.
Opis naj bo smiselno povezan in skupaj dolg najmanj 10 povedi. Pazi na
slovnična in pravopisna pravila.
– telovadnica
– žoga
– koš

– ekipa
– igralci
– sodnik

– piščalka
– zmaga
– športni copati

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

(4 točke)
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II. DEL
Preberi besedilo 2 in reši naloge.

1.

Obkroži črko pred dvema književnima osebama, ki nastopata v prebranem
besedilu.
A Matej
B dirigent
C Mate
D Miha
E Matevž
(2 točki)

2.

Odgovori na vprašanji glede na prebrano besedilo.
Odgovora napiši na črti.
a) S čim so se učenci odpeljali na izlet?
______________________________________

b) Kakšna je bila pot do živalskega vrta?
______________________________________

(2 točki)
3.

Kje so si učenci ogledali živalski vrt ? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________

(1 točka)
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4.

Ali so spodnje trditve glede na besedilo pravilne? Če je trditev pravilna,
obkroži DRŽI. Če je nepravilna, obkroži NE DRŽI.
Velika hiša z bleščečimi lučmi jih je razočarala.

DRŽI

NE DRŽI

Segel je v torbico in iz nje potegnil pol klobase.

DRŽI

NE DRŽI

Tudi sam je začel brkljati po vrečki.

DRŽI

NE DRŽI
(3 točke)

5.

Na črto dopolni poved z besedo iz prebranega besedila.
V dvorani bi slišal ____________________ , če bi pritekla.
(1 točka)

6.

Kdo je Matevžu pripravil sendvič? Odgovor napiši na črto.
________________________________

(1 točka)
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7.

Kako si sledijo dogodki v besedilu? Pravilno zaporedje dogodkov označi s
številkami od 1 do 5.
_____ Usta so se ustavila in tudi roke so obstale.
_____ Dirigent je prekinil predstavo.
_____ Dirigent je še malo počakal, potem pa je spet dvignil paličico in
predstava se je nadaljevala.
_____ Po vsej dvorani so šušteli papirji in papirčki, slišalo se je veselo
cmokanje.
_____ Zavesa se je dvignila in predstava se je začela.
(4 točke)

8.

S katerima besedama je v besedilu opisano dirigentovo vedenje? Obkroži
črko pred dvema ustreznima besedama.
A lačen
B resen
C utrujen
D užaljen
E prepoten
(2 točki)

9.

Kaj je bilo nenavadnega pri izvedbi opisane operne predstave? Odgovor
napiši na črto.
______________________________________________________________________

(1 točka)
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10. Ko je Matevž prišel domov, je povedal mami, kaj vse je doživel v živalskem
vrtu. V najmanj sedmih povedih na črte opiši, kaj je Matevž povedal mami.
Pripoved naj bo smiselno povezana. Bodi pozoren na slovnična in
pravopisna pravila.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(3 točke)
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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,
geometrija,
računske operacije z naravnimi števili in merskimi enotami,
merjenje (časa),
številski izrazi in enačbe.

Glede na tipe nalog preizkus znanja vsebuje naloge kratkih odgovorov in naloge povezovanja.
Stopnjo znanja, ki ga preverjajo naloge v preizkusu znanja, opredeljujemo po Gagnejevi taksonomiji.
Preglednica 4.4.3.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
I.
II.
III.
IV

poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev
izvajanje rutinskih postopkov
uporaba kompleksnih postopkov
reševanje in raziskovanje problemov

30 %
40 %
18 %
12 %

Miselne procese prve taksonomske stopnje preverjajo štiri naloge (15 točk), pet nalog (2 točk) preverja procese
druge taksonomske stopnje, procese tretje taksonomske stopnje preverjajo tri naloge (9 točk) in ena (6 točk)
procese četrte taksonomske stopnje.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.3.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti
Indeks diskriminativnosti

92
50
50
24,20
48,39
19,89
0,48
0,92
0,49

Preizkus znanja iz matematike je letos pisalo 92 učencev, kar 21 učencev več kot lani. Učenci so od 50 možnih točk
povprečno osvojili 24,20 točke (48,39 %). Maksimalnega števila točk ni dosegel noben učenec. Dva učenca (2,17 %)
sta dosegla 44 točk (88 %), kar je za točko več, kot je dosegel najuspešnejši učenec lani, in še vedno manj, kot so
rezultate dosegali najuspešnejši učenci v preteklih letih. Pet učencev je doseglo manj kot 10 točk (20 %), trije manj
kot 5 točk (10 %) in eden (1,09 %), ki ni dosegel niti ene točke. Frekvenčna porazdelitev dosežkov učencev je skoraj
simetrična z dvema vrhovoma. Izrazit vrh je pri 16 točkah (32 %) ter zgoščen med 26 in 28 točkami (52–56 %).
Standardni odklon odstotnih točk (19,89) kaže na raznoliko znanje učencev. Glede na IT preizkusa (0,48) lahko
rečemo, da je bil celoten preizkus znanja precej težek in primerljiv s preizkusom iz leta 2016.
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.4.3.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki (NIS), 6. razred

Preverjanje je pisalo dvakrat več učencev (64) kot učenk (28). Pod 30 % točk je pisalo 5-krat več učencev (15) kot
učenk (3). Med 30 % in 70 % odstotnih točk je pisalo 20 učenk in 40 učencev, med 70 % in 90 % pa je bilo
uspešnih 5 učenk in 9 učencev, kar kaže, da so bile učenke v povprečju uspešnejše kot učenci. Najvišje možno
število točk (44) sta dosegla po en učenec in učenka, najnižje število točk (0) pa je dosegel učenec.
Letos se je NPZ udeležilo 27 šol iz 12 regij. Tudi letos so bili učenci iz pomurske regije med najuspešnejšimi.
Najuspešnejši so bili letos še učenci iz osrednjeslovenske ter jugovzhodne regije. Največ učencev se je preverjanja
NPZ udeležilo iz osrednjeslovenske in gorenjske regije. Večina šol je preizkus opravila v območju povprečnih
rezultatov.
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Opisi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju znanja v 6. razredu
Slika 4.4.3.2: Porazdelitev 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 (tri postavke), geometrije (ena postavka) in
merjenja (štiri postavke).
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (1. in 3. – skupaj dve postavki) smo preverjali uporabo miselnih procesov
na I. taksonomski stopnji (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev) in pri dveh (6., 7. in 8. – šest
postavk) na II. taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov).
Tipi nalog: V zelenem območju so naloge kratkega odgovora in povezovanja.
Učenci:
− štejejo nazaj po 1 od danega števila brez prehoda čez desetico v obsegu do 1000 (naloga 01.1);
− razlikujejo desetiške enote – na pozicijskem računalu prepoznajo število 1000 (naloga 03.3);
− izmerijo stranico kvadrata (naloga 06.2);
− z ure odčitajo celo uro (nalogi 07.1 in 07.3);
− z ure odčitajo pol ure (nalogi 07.2 in 07.4);
− seštevajo pisno v obsegu do 1000 s prehodom (naloga 08.2).
Učenci v zelenem območju imajo osnovno orientacijo v številski vrsti do 1000. Prepoznajo število 1000 na
pozicijskem računalu. Delno so uspešni pri računih pisnega seštevanja s prehodom v obsegu do 1000. Z ure
odčitajo celo uro in pol ure. Izkažejo osnovno geometrijsko znanje z merjenjem dolžine stranice lika.
Zgled: naloga 07
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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 samo naloge aritmetike (enajst postavk).
Taksonomske stopnje: Pri štirih nalogah (1., 2., 3. in 4. – devet postavk) smo preverjali uporabo miselnih procesov
na I. taksonomski stopnji (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev), pri eni (9. – ena postavka) na II. taksonomski
stopnji (izvajanje rutinskih postopkov) in pri eni (11. – ena postavka) na III. taksonomski stopnji (uporaba kompleksnih
postopkov).
Tipi nalog: V rumenem območju so samo naloge kratkega odgovora.
Učenci:
− štejejo nazaj po 1 od danega števila s prehodom čez desetico v obsegu do 1000 (naloga 01.2);
− štejejo naprej po 2 od danega števila brez prehoda čez stotico v obsegu do 1000 (naloga 01.3);
− štejejo naprej po 2 od danega števila s prehodom čez stotico v obsegu do 1000 (naloga 01.4);
− štejejo in zapišejo števila v obsegu do 1000 – zapišejo manjkajoča števila na danem številskem traku
(nalogi 02.1 in 02.2);
− razlikujejo desetiške enote – razlikujejo enice, desetice in stotice na pozicijskem računalu (nalogi 03.1 in 03.2);
− oblikujejo in nadaljujejo naraščajoče zaporedje števil po 3 brez prehoda (naloga 04.1);
− oblikujejo in nadaljujejo padajoče zaporedje števil po 5 (naloga 04.3);
− usvojijo produkte, ki so vezani na poštevanko (8), do avtomatizma (naloga 09.1);
− uporabljajo pojem vsota – nakažejo izračun (naloga 11.1).
Učenci v rumenem območju se že bolj zanesljivo orientirajo v številski vrsti do 1000 (štetje nazaj in naprej, zapis
manjkajočih števil na številskem traku in z uporabo pozicijskega računala). Izkazujejo nekaj več znanja aritmetike
(nakazan izračun vsote in poštevanka števila 8).
Zgled: naloga 02
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 (štiri postavke) in geometrije (pet postavk).
Taksonomske stopnje: Pri štirih nalogah (5., 6., 8. in 9. – devet postavk) smo preverjali uporabo miselnih procesov
na II. taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov).
Tipi nalog: V rdečem območju so samo naloge kratkega odgovora.
Učenci:
− poimenujejo daljico (naloga 05.1);
− poimenujejo premico (naloga 05.2);
− označijo oglišča – označijo ogljišča kvadrata (naloga 06.1);
− nakažejo izračun obsega kvadrata (naloga 06.4);
− izračunajo obseg kvadrata (naloga 06.5);
− seštevajo pisno v obsegu do 1000 s prehodom (naloga 08.1);
− odštevajo pisno v obsegu do 1000 s prehodom (naloga 08.3);
− usvojijo produkte, ki so vezani na poštevanko (7), do avtomatizma (naloga 09.2);
− delijo z enomestnim deliteljem brez ostanka (v okviru poštevanke 6) (naloga 09.3).
Učenci v rdečem območju imajo več geometrijskega znanja in so bolj zanesljivi pri računanju.
Zgled: naloga 09
Prva postavka 9. naloge spada v rumeno območje, druga in tretja pa v rdeče.
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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 področje aritmetike (enajst postavk) in geometrije (ena postavka).
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (4. – štiri postavke) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(poznavanje in razumevanje pojmov ter dejstev), pri dveh (5. in 8. – dve postavki) na II. taksonomski stopnji
(izvajanje rutinskih postopkov), pri eni (10. – štiri postavke) na III. taksonomski stopnji (uporaba kompleksnih
postopkov) in pri eni nalogi (13. – dve postavki) na IV. taksonomski stopnji (reševanje in raziskovanje problemov).
Tipi nalog: V modrem območju so samo naloge kratkega odgovora.
Učenci:
− oblikujejo in nadaljujejo naraščajoče zaporedje števil po 3 čez desetico (naloga 04.2);
− oblikujejo in nadaljujejo naraščajoče zaporedje števil po 10 (naloga 04.4);
− oblikujejo in nadaljujejo padajoče zaporedje števil po 2 s prehodom (naloga 04.5);
− oblikujejo in nadaljujejo padajoče zaporedje števil po 2 brez prehoda (naloga 04.6);
− poimenujejo poltrak (naloga 05.3);
− odštevajo pisno v obsegu do 1000 s prehodom (naloga 08.4);
− rešujejo preproste enačbe – nakažejo izračun preproste enačbe (nalogi 10.1 in 10.3) in jo izračunajo
(nalogi 10.2 in 10.4);
− rešujejo besedilno nalogo – izračunajo račun 1. stopnje (nalogi 13.1 in 13.4).
Učenci v modrem območju se zelo dobro orientirajo v številski vrsti do 1000 in so popolnoma zanesljivi pri
računanju. Rešijo tudi preposte enačbe. Imajo še več geometrijskega znanja kot učenci v rdečem območju.
Nakažejo tudi izračun kompleksnih besedilnih nalog.
Zgled: naloga 10
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 (osem postavk) in geometrije (dve postavki).
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (5. in 6. – dve postavki) smo preverjali miselne procese na II. taksonomski
stopnji (izvajanje rutinskih postopkov), pri dveh (11. in 12. – štiri postavke) na III. taksonomski stopnji (uporaba
kompleksnih postopkov) in pri eni nalogi (13. – štiri postavke) na IV. stopnji (reševanje in raziskovanje problemov).
Tipi nalog: V območje nad modrim so naloge kratkega odgovora.
Učenci so manj uspešni pri:
− risanju točke na dano premico (naloga 05.4);
− uporabi obrazca za izračun obsega kvadrata (naloga 06.3);
− uporabi pojma razlika – ne nakažejo izračuna razlike (naloga 11.2);
− reševanju besedilne naloge – ne nakažejo izračuna vsote v prvem koraku izračunane vsote in razlike
(naloga 11.3) in v nadaljnjem koraku ne izračunajo enostavne problemske naloge (naloga 11.4) ter v
nadaljnjem koraku ne izračunajo zahtevnejše problemske naloge (naloge 13.2, 13.3, 13.5 in 13.6);
− uporabi številskih izrazov – ne postavijo znaka za velikostne odnose med številske izraze (naloga 12.1).
Pri analizi nalog, ki so se uvrstile v območje nad modrim, ugotavljamo, da učenci niso zanesljivi pri uporabi
geometrijskih pojmov in pri reševanju enostavnih problemskih ter kombinatoričnih besedilnih nalog. Matematični
problemi, ki zahtevajo več zaporednih, med seboj povezanih korakov, so za učence prezahtevni.
Zgled: naloga 12
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Specifikacijska tabela preizkusov znanja
Preglednica 4.4.3.3: Specifikacijska tabela, matematika, 6. razred
Naloga

01.

02.
03.

04.

05.

06.

07.

08.

01.1
01.2
01.3
01.4
02.1
02.2
03.1
03.2
03.3
04.1
04.2
04.3
04.4
04.5
04.6
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
08.1

Točke Vsebina

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

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
Aritmetika

Cilj – učenec:

šteje nazaj po 1 od danega števila brez prehoda v obsegu do 1000;
šteje nazaj po 1 od danega števila s prehodom v obsegu do 1000;
šteje naprej po 2 od danega števila brez prehoda v obsegu do 1000;
šteje naprej po 2 od danega števila s prehodom v obsegu do 1000;
šteje in zapiše števila v obsegu do 1000;
šteje in zapiše števila v obsegu do 1000;
razlikuje desetiške enote;
razlikuje desetiške enote;
razlikuje desetiške enote;
oblikuje in nadaljuje naraščajoče zaporedje števil po 3 brez prehoda;
oblikuje in nadaljuje naraščajoče zaporedje števil po 3 s prehodom;
oblikuje in nadaljuje padajoče zaporedje števil po 5;
oblikuje in nadaljuje naraščajoče zaporedje števil po 10;
oblikuje in nadaljuje padajoče zaporedje števil po 2 s prehodom;
oblikuje in nadaljuje padajoče zaporedje števil po 2 brez prehoda;
poimenuje daljico;
poimenuje premico;
poimenuje poltrak;
na premico nariše točko;
označi oglišča;
izmeri stranico kvadrata;
uporabi obrazec za izračun obsega kvadrata;
nakaže izračun obsega kvadrata;
izračuna obseg kvadrata;
z ure odčita celo uro;
z ure odčita pol ure;
z ure odčita celo uro;
z ure odčita pol ure;
sešteva pisno v obsegu do 1000 s prehodom;

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

T
T
T
T
T
T
T
T
T
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.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

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

IT

ID

0,85
0,72
0,67
0,60
0,62
0,48
0,74
0,64
0,79
0,72
0,57
0,61
0,34
0,37
0,29
0,57
0,55
0,49
0,24
0,43
0,89
026
0,55
0,49
0,70
0,88
0,92
0,80
0,68

0,46
0,42
0,44
0,52
0,47
0,47
0,49
0,57
0,59
0,52
0,53
0,45
0,28
0,44
0,43
0,35
0,30
0,38
0,38
0,27
0,18
0,27
0,41
0,53
0,38
0,36
0,40
0,46
0,23
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Naloga

09.

10.

11.

12.
13.

Točke Vsebina

Cilj – učenec:

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

IT

ID

0,29
0,54
0,58
0,52
0,52
0,44
0,46
0,53
0,37
0,43
0,,27
0,23
0,20
0,25
0,16
0,56
0,44
0,47
0,46
0,40
0,40

08.2
08.3
08.4
09.1
09.2
09.3
10.1
10.2
10.3
10.4
11.1
11.2
11.3
11.4
12.1

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

sešteva pisno v obsegu do 1000 s prehodom.
odšteva pisno v obsegu do 1000 s prehodom;
odšteva pisno v obsegu do 1000 s prehodom;
usvoji produkte, ki so vezani na poštevanko (8), do avtomatizma;
usvoji produkte, ki so vezani na poštevanko (7), do avtomatizma;
deli z enomestnim deliteljem brez ostanka (v okviru poštevanke 6);
reši preproste enačbe;
reši preproste enačbe;
reši preproste enačbe;
reši preproste enačbe;
uporablja pojem vsota;
uporablja pojem razlika;
reši besedilno nalogo;
reši besedilno nalogo;

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.

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

Aritmetika

uporablja številske izraze;

T

III.

nad modrim

0,78
0,39
0,33
0,60
0,52
0,46
0,23
0,27
0,21
0,20
0,65
0,25
0,05
0,03
0,12

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

1
1
1
1
1
1

Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika

reši besedilno nalogo;
reši besedilno nalogo;
reši besedilno nalogo;
reši besedilno nalogo;
reši besedilno nalogo;
reši besedilno nalogo.

T
T
T
T
T
T

IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.

modro
nad modrim
nad modrim
modro
nad modrim
nad modrim

0,43
0,18
0,17
0,38
0,24
0,23

LEGENDA:
Naloga: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja, po Navodilih za vrednotenje in po programu za e-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: 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-ju 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
0,9
0,8
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0,3
0,2
0,1
0
Aritmetika

Merjenje

Geometrija

Preizkus 2018 je preverjal tri vsebinska področja: aritmetiko, merjenje in geometrijo. Primerjava področij izkazuje,
da so bili učenci najuspešnejši v merjenju. V primerjavi med geometrijo in aritmetiko pa so bili nekoliko manj
uspešni na aritmetičnem področju.
Aritmetika obsega deset nalog, s katerimi so učenci lahko dosegli 37 točk. Za najlažjo postavko znotraj tega
področja se je izkazala naloga naloga 1.1. Učenci so morali šteti nazaj po 1 od danega števila brez prehod, drugi
korak pa je zahteval še prehod; to postavko je rešilo okoli 10 % manj učencev. Če primerjamo odpisane pretekle
preizkuse, tokrat najslabše rešena naloga ni bila zadnja naloga. Učenci so najslabše reševali postavko 11.4. Le 3 %
vseh testirancev je do konca rešilo nalogo 11., torej besedilno nalogo, ki je zahtevala uporabo pojma vsote in
razlike. Če analiziramo celotno besedilno nalogo, ugotovimo, da je več kot 60 % testirancev pravilno nakazalo
račun z uporabo pojma vsote, veliko slabše pa so nakazali račun z uporabo pojma razlike; to je naredilo le 25 %
učencev. Nadaljnji koraki nas pripeljejo do najslabše reševane postavke znotraj področja aritmetike in tudi znotraj
celotnega preizkusa, ki je preverjala dokončno rešitev naloge, torej pravilno izračunati nakazani izračun vsote
rezultata razlike in rezultata vsote. Analiza področja aritmetike izkazuje, da so učenci uspešni pri štetju naprej po 1
v obsegu do 1000, tudi če ta zahteva prehod. Nekoliko manj uspešni pa so v štetju pri zaporedju po 2. Trdimo
lahko, da testiranci dobro razlikujejo desetiške enote, več kot 70 % učencev je rešilo postavki 3.1. in 3.3, slednja je
zahtevala zapis števil do 1000, ki se v šestem razredu pojavi prvič. Že nekaj let zapored ugotavljamo, da učenci
bolje seštevajo pisno v obsegu do 1000 s prehodom, število pravilnih rezultatov pa se kar očitno zmanjša pri
pisnem odštevanju do 1000 s prehodom; to je pravilno izračunalo manj kot 40 % testirancev. Učencem je tudi
težko reševati preproste enačbe. 10. nalogo je pravilno izračunalo le okoli 20 % testirancev. Kot smo že ugotovili,
tokrat učencem zadnja, 13. naloga ni bila najtežja. Prvi korak besedilne naloge, torej postavko 13.1, je pravilno
rešilo kar nekaj več kot 40 % učencev. Do konca celotne besedilne naloge pa se je prebilo nekaj več kot 20 %
testirancev. Če smo ugotavljali, da učenci uspešno štejejo naprej po 1 v obsegu do 1000, pa so nekoliko manj
uspešni pri nadaljevanju zaporedij. Pri analizi 4. naloge ugotavljamo, da učenci uspešno, nekoliko več kot 72 %,
oblikujejo in nadaljujejo naraščajoče zaporedje števil po 3 brez prehoda (4.1), nekaj odstotkov manj pa jih pravilno
upošteva še prehod (postavka 4.2). 61 % testirancev je pravilno nadaljevalo padajoče zaporedje števil po 5
(postavka 4.3), se je pa število pravilnih odgovorov razpolovilo pri oblikovanju zaporedja števil po 10 naprej
(postavka 4.4). Učencem je bilo tudi težje šteti nazaj po 2 z upoštevanjem prehoda (postavka 4.6); to jih je storilo
malo manj kot 30 %. Pri pregledu 9. naloge kot vsako leto ugotavljamo, da je učencem lažje množenje kot
deljenje. Več kot polovica testirancev pravilno množi s številoma 7 in 8 (postavki 9.1 in 9.2). Nekaj manj kot
polovica pa jih tudi deli v okviru poštevanke 6 (postavka 9.3).
Merjenje smo preverjali s 4. nalogo. Cilj naloge je bil z ure odčitati celo uro ali pa pol ure. Indeks težavnosti nam
napoveduje, da je učencem najlažje odčitati celo uro, ko ta vključuje dopoldanski del dneva. Postavko 7.3 je rešilo
kar 92 % testirancev. Znotraj te naloge jim je bilo najtežje odčitati z ure celo uro, ko je ta vključevala popoldanski
čas; postavko 7.1 je rešilo 70 % učencev.
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Področje geometrije sta preverjali dve nalogi. Za najtežjo postavko pri geometriji se je izkazala postavka 5.4,
katere cilj je bil na premici narisati točko, pri čemer moramo opozoriti, da smo točkovali le pravilno narisano in
označeno točko. Celotna 5. naloga je zahtevala tudi poimenovanje vseh treh črt. Ugotavljamo, da je testirancem
najlažje poimenovati daljico (postavka 5.1), to je storilo 57 % učencev, nekoliko manj kot polovica pa jih je pravilno
poimenovalo poltrak (postavka 5.3). Analiza geometrije izkazuje, da so učenci zelo uspešni pri izmeri. Skoraj 90 %
testirancev je pravilno rešilo postavko 6.1, ki je zahtevala izmero stranice kvadrata, pri čemer pa moramo
upoštevati tudi, da smo učencem, ki so reševali povečane preizkuse s formata A4 na A3, v vsakem primeru dodali
točko, saj naloga pri povečavi ni bila rešljiva. Po vsej verjetnosti bi se odstotek uspešnosti brez teh preizkusov
nekoliko zmanjšal. Iz primerjave postavk 6.3 in 6.4 lahko sklepamo, da učenci slabše uporabljajo obrazec za izračun
obsega kvadrata; to je storilo 26 % učencev. Več kot polovica vseh testirancev pa je pravilno nakazala izračun
obsega kvadrata.
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 prve in druge stopnje, samo z
dvema odstotkoma razlike. Občutno slabše pa tretjo in četrto stopnjo.
Prva taksonomska stopnja obsega prve štiri naloge, ki so vsega skupaj ovrednotene s 15 točkami in zajemajo
poznavanje in razumevanje dejstev. Omenili smo že postavko 1.1, ki se je tudi znotraj prve taksonomske stopnje
izkazala kot najlažja naloga. Najtežje pa je učencem oblikovati in nadaljevati padajoče zaporedje števil po 2 s
prehodom. Generalno sta se znotraj te naloge izkazali še dve postavki, ki sta bili manj uspešni, – to sta postavki 4.4
in 4.5. Le 34 % testirancev je pravilno nadaljevalo naraščajoče zaporedje po 10 in nekaj odstotkov več padajoče
zaporedje po 2 brez prehoda.
Druga taksonomska stopnja obsega pet nalog, ovrednotenih z 20 točkami, in preverja izvajanje rutinskih
postopkov. Znotraj te stopnje bomo izpostavili nalogo 6.2, ki je preverjala izmero stranice kvadrata. Skoraj 90 %
učencev je stranico pravilno izmerilo. Za najlažjo nalogo znotraj te stopnje pa se je izkazala postavka 9.3 – odčitati
z ure celo uro. Najtežja naloga pri izvajanju rutinskih postopkov je bila za učenca na premici narisati točko in jo
pravilno označiti; to je storilo le 24 % učencev. Ne tem mestu velja omeniti postavko 6.1, kjer pa so učenci morali
pravilno označiti oglišča v kvadratu; to je storilo 43% testirancev. Znotraj te stopnje velja omeniti, da učenci dobro
seštevajo pisno s prehodom, manj uspešno pa odštevajo pisno s prehodom.
Tretja taksonomska stopnja obsega tri naloge ovrednotene z 9 točkami, preverja pa uporabo kompleksnih
postopkov. Pričakovano so učencem naloge znotraj te stopnje jtežje. Omenili smo že postavko, ki jo je rešilo
najmanj učencev, ne samo znotraj te taksonomske stopnje, temveč tudi znotraj celotnega testa. Govorimo o
postavki 11.4, katere cilj je bil izračunan končni rezultat besedilne naloge, ki je v prvem koraku zahtevala uporabo
pojma vsota (to postavko je v tej taksonomski stopnji rešilo največ učencev), v drugem uporabo pojema razlike, v
tretjem pa nakazani izračun vsote rezultata razlike in rezultata vsote. Do te postavke se je uspelo prebiti 5 %
testirancev, do končnega rezultata, torej najtežje postavke v testu, pa še 2 % manj učencev. Znotraj te naloge
imamo torej najboljše in najslabše rešeno postavko na tretji taksonomski stopnji. Nismo še omenili 12. naloge,
katere cilj je bil uporaba številskega izraza. Učenci so morali izračunati številska izraza na levi in desni strani, nato
pa med njima vstaviti znak za velikostne odnose. To nalogo je pravilno rešilo 12 % učencev.
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Reševanje in raziskovanje problemov sodi v četrto taksonomsko stopnjo, v katero smo uvrstili 13. nalogo.
Učenci so šest korakov naloge različno uspešno reševali. Glede na težavnost naloge so bili uspešni pri nastavitvi
reševanja problem, manj uspešni pa pri končnem sklepanju in izračunu.
Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.3.5: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
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Letošnje leto sta bila v preizkusu dva tipa nalog, in sicer naloge kratkega odgovora ter naloge povezovanja.
Povezovalna naloga je 7. naloga, ki so jo učenci reševali kar uspešno. Učenci so morali poved povezati z ustrezno
sliko ure. Postavka 7.3 je tudi najbolje rešena postavka v celotnem preizkusu, vključuje pa cilj odčitati z ure celo uro.
Vse druge postavke pa vključujejo naloge kratkih odgovorov. V primerjavi z lanskim letom lahko tudi letos trdimo,
da so učenci uspešni v praktičnem izkazovanju znanja. Postavko 6.2 je namreč rešilo največ učencev v sklopu
nalog obkroževanja. Ta postavka je zahtevala izmero stranice kvadrata. Učenci uspešno odgovarjajo tudi pri štetju
po 1 po navodilu. Trdimo lahko, da učenci dobro razlikujejo desetiške enote. Naloga 4 nakazuje, da učenci bolje
nadaljujejo zaporedje brez prehoda. Še najtežje pa jim je oblikovati in nadaljevati naraščajoče zaporedje števil po
10. Če smo trdili, da so uspešni v praktičnem izkazovanju znanja, pa je njihovo razumevanje pojmov slabše. Manj
kot polovica jih je pravilno poimenovala poltrak. Težave jim dela tudi označevanje, le 24 % jih je pravilno na
premici narisalo točko (postavka 5.4). Slabše tudi uporabljajo obrazec za izračun obsega kvadrata (postavka 6.3), to
jih je uspešno naredilo le 26 %, jih je pa več nakazalo izračun obsega kvadrata (postavka 6.4), to jih je storilo 20 %
več. Najtežja naloga pri nalogah kratkega odgovora pa je že omenjena postavka 11.4, katere cilj je bil rešiti
besedilno nalogo.
Dosežki učencev po dodatkih k nalogam glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.3.6: Dosežki učencev po dodatkih k nalogam glede na indeks težavnosti
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Pri kriteriju dodatkov k nalogam sta se v letošnjem letu pojavila dva tipa nalog – naloge brez dodatkov in naloge s
slikami.
Tako kot prejšnja leta, lahko tudi letos trdimo, da učenci bolje rešujejo naloge s sliko. Slika se je pojavila pri šestih
nalogah, s katerimi je bilo možno pridobiti 24 točk. Najbolje so reševali že opisano postavko 7.3. Prek reševanja
celotne 7. naloge lahko trdimo, da učenci dobro odčitavajo ure s pomočjo slike. Znotraj nalog s slikami je bila
najtežja postavka 13.3, kjer je indeks težavnosti 0,17. Če analiziramo celo 13. nalogo, lahko trdimo, da je okoli 40 %
testirancev s pomočjo slik pravilno seštelo vsoto evrov (postavki 13.1 in 13.4). V nadaljnjih korakih pa jim je težje
števila primerjati in glede na podatke odgovarjati na vprašanja.
Ostalih sedem nalog pa ni imelo nobenih dodatkov. S temi nalogami so učenci lahko pridobili 26 točk. Tu je
postavko 1.1 rešilo največ učencev; 85 % jih je pravilno štelo naprej po 1 od danega števila, nekaj odstotkov manj
pa jih je pri tem upoštevalo še prehod (postavka 1.2). Po 2 jih je pravilno štelo 67 % in ponovno nekaj manj
odstotkov upoštevalo prehod. Težje pa je učencem štetje nazaj. Le 37 % jih je pravilno štelo nazaj po 2 od danega
števila (postavka 4.5), pri čemer jih je prehod upoštevalo še 8 % manj (postavka 4.6). Učencem je tudi težko pisno
odštevati s prehodom. Manj kot 40 % jih je pravilno rešilo postavki 8.3 in 8.4. Najtežja postavka 11.4 pa je zahtevala
rešitev besedilne naloge; bolj podrobno smo jo že opisali pri prejšnjih področjih.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Učenci dobro štejejo po 1 od danega števila naprej, nekoliko jim štetje otežuje prehod. Manj uspešni so v
oblikovanju in nadaljevanju zaporedij. Bolje štejejo naprej kakor nazaj. Učenci tudi razlikujejo desetiške enote do
1000. Pri primerjanju računskih operacij opazimo, da so testiranci bolj spretni v pisnem seštevanju kakor
odštevanju, bolje množijo kakor delijo. Učenci dobro razlikujejo desetiške enote. Nekoliko več pozornosti velja
nameniti reševanju enačb.
Učencem so težke besedilne naloge, ki zahtevajo uporabo matematičnih pojmov, največ težav jim dela uporaba
pojma razlike.
Na področju geometrije velja izpostaviti označevanje. Le malo učencev je pravilno narisalo in označilo točko na
premici. Velja tudi utrjevati pojme, kot so: daljica, premica in poltrak. Poltrak je prepoznalo najmanj učencev.
Ponovno pa lahko trdimo, da so učenci uspešni v izkazovanju praktičnega znanja, uspešno merijo stranice. Torej
gredo učencem bolje od rok izmere kakor pa simbolna poimenovanja.
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1. a) Štej po 1 nazaj od 544 do 538. Števila napiši na črto.

____________________________________________________________

b) Štej po 2 naprej od 692 do 704. Števila napiši na črto.

____________________________________________________________

(4 točke)

2. Oglej si številski trak in dopolni povedi.

320

A

350

B

Kateri števili predstavljata črki A in B?

a) Črka A je število _____________.

b) Črka B je število _____________.
(2 točki)
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3. Na črto napiši število, ki je prikazano na pozicijskem računalu.
Število napiši s številko.

a)

T

S

D

E

Rešitev: _____________

b)

T

S

D

E

_

Rešitev: _____________

c)

T

S

D

E Rešitev: _____________

(3 točke)
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4. Poišči manjkajoča števila. Dopolni zaporedja.
a)

417

420

423

b)

150

145

c)

435

465

d)

752

746

135
485
744
(6 točk)

5. Oglej si spodnje črte in reši nalogo.

A

B
p
k

a) Črta AB se imenuje _______________________ .

b) Črta, ki je označena s črko p, se imenuje ________________________ .

c) Črta, ki je označena s črko k, se imenuje ________________________ .

d) Na črto, ki je označena s črko p, nariši točko A.
(4 točke)
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6. Oglej si spodnji lik in reši nalogo.

a

a

a

a
a) Označi oglišča narisanega kvadrata.
b) Izmeri stranico narisanega kvadrata in dopolni poved.
Stranica narisanega kvadrata meri _______ cm.
c) Napiši obrazec za izračun obsega kvadrata.

d) Izračunaj obseg narisanega kvadrata.
Reševanje:

Odgovor: Obseg narisanega kvadrata meri ________ cm.
(5 točk)
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7. Poved poveži z ustrezno sliko ure.
a)
Ura je tri popoldne.

3:00

15:00

b)
Ura je pol dvanajstih.

10:30

11:30

c)
Ura je šest zjutraj.

6:00

18:00

d)
Ura je pol desetih zvečer.

9:30

21:30

(4 točke)
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8. Izračunaj.

a)

c)

+

−

4

7

6

3

4

8

1

0

0

0

3

0

0

b)

d)

+

−

5

3

2

2

7

9

8

0

1

5

2

8

(4 točke)
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9. Izračunaj.
a)

⋅7

56 =

b)

c) 48 :

⋅9 =
63

=8

(3 točke)
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10. Reši enačbi.

85
a) 20 + X =

X = _________________
X = _________________

25
b) X − 55 =

X = _________________
X = _________________

(4 točke)
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11. Vsoti števil 467 in 359 prištej razliko teh dveh števil.
Reševanje:

Rešitev: ________________

(4 točke)

12. Med številska izraza vstavi ustrezni znak <, =, >.

32 : 8 + 0

0⋅8 + 4

(1 točka)
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13. Roman in Lidija sta v trgovini. S seboj imata različni vsoti denarja.

Lidijin denar

Romanov denar

20 €
20 €
20 €
20 €

50 €
10 €
10 €

10 €

2€
2€

10 €
5€

IZDELKI V TRGOVINI

37

€
25

30

€

42 €
7€

50

€
75 €
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€

a) Lidija potrebuje 25 € za kosilo.
Ali si lahko kupi najdražji izdelek?
Reševanje:

Odgovor: _______________________
b) Roman bi rad kupil hlače, pas, srajco in nogavice. V trgovini je
ugotovil, da nima dovolj denarja. Ugotovi eno od možnih kombinacij
3 izdelkov, ki si jih lahko kupi s svojega seznama.
Reševanje:

Odgovor: ___________________________________________________
(6 točk)
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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 17 nalog, ovrednotenih s 50 točkami. Iz specifikacijske tabele je razvidno, da preverjamo znanje s
štirih snovnih področjih: 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 z 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 ter
odstotni račun.

Naloge obkroževanja, kratkih odgovorov, dopolnjevanja in povezovanja so po Gagnejevi klasifikaciji preverjale
znanje na štirih taksonomskih stopnjah.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.4.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

123
50
50
26,10
52,20
17,48
0,52
0,90

Pisni preizkus znanja je pisalo 123 učencev. Ti so od 50 možnih točk dosegli v povprečju 26,10 točke (52,20 %).
Vseh možnih točk ni dosegel nihče. Največ, 47 točk (94 %) je dosegel en učenec, sledita mu učenca s 45 (90 %) in
44 točkami (88 %), nato pa dva učenca z 42 točkami (84 %). Najmanjše število doseženih točk je bilo 6 (12 %),
dosegel jih je en učenec, sledijo mu štirje z 9 točkami (18 %).
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Slika 4.4.4.1: Razporeditev po doseženih točkah

Frekvenčna porazdelitev dosežkov kaže, da je izraziti vrh pri 26 točkah (52 %), ki jih je doseglo 9 učencev.
Porazdelitev je rahlo simetrična.
Standardni odklon (17,5 odstotne točke) je pri matematiki najvišji glede na ostale predmete, iz katerih se je
preverjalo znanje učencev v nižjem izobrazbenem standardu .
Indeks težavnosti 0,52 pomeni, da je bil letošnji preizkus za učence srednje težak, nekoliko težji od lanskega, ko je
bil 0,57.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.4.4.2: Primerjava porazdelitev 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 44 učenk in 79 učencev. Dosežki so glede na spol
uravnoteženi, saj je pod 52 % točk doseglo 20 učenk, kar znaša 45 %, in 36 učencev, kar pomeni 45,7 %. Tudi pri
dosežkih nad 52 % točk med spoloma praktično ni razlik, saj jih je doseglo 24 učenk (54,4 % točk) in 43 učencev
(54,6 % točk). Najvišji dosežek pripada učencu, najnižji pa učenki.
Letošnji preizkus so reševali učenci iz 11 regij, kar je ena regija več kot lani. Največ, 44 učencev iz petih šol je bilo iz
savinjske regije, sledita osrednjeslovenska z 19 učenci iz šestih šol in gorenjska regija z 16 učenci iz štirih šol.
Goriška in jugovzhodna regija sta imeli le po dva predstavnika. Tako kot že dve leti zapored, tudi letos pri NPZ ni
sodelovala notranjsko-kraška regija. Ker je število na NPZ sodelujočih učencev po regijah zelo različno, saj je
preverjanje opravljalo od 2 do 44 učencev, njihovi dosežki 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 (osem postavk – 16 % glede na celoten
preizkus), dve postavki (4 %) s področja merjenja ter tri postavke (6 %) s področja podatkov.
Taksonomske stopnje:
Pri štirih nalogah (1., 2., 3. in 5. – skupaj sedem postavk) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(poznavanje in razumevanje), pri treh (6., 7. in 12. – skupaj tri postavke) na II. taksonomski stopnji (izvajanje
rutinskih postopkov), pri eni (15. – skupaj dve postavki) na III. taksonomski stopnji (uporaba kompleksnih
postopkov) in pri eni nalogi (16. – ena postavka) na IV. taksonomski stopnji (reševanje in raziskovanje problemov).
Tipi nalog:
Znanje smo preverjali z nalogami kratkih odgovorov, alternativnega tipa, dopolnjevanja in obkroževanja.
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Učenci:
− pišejo in berejo števila do 1000000 – zapišejo število z vsemi mestnimi vrednostmi do 1000 in 100000
(nalogi 1.1 in 1.2);
− določijo predhodnik in naslednik števila – določijo števila in nato naslednike teh števil (nalogi 2.2 in 2.3);
− poznajo odnose med merskimi enotami – ura : dan (naloga 3.2) in € : cent (naloga 3.3);
− razberejo in interpretirajo podatke iz preprostih računalniških preglednic – iz preglednice razberejo evidenten
podatek (naloga 5.3) in podatek z uporabo preprostih računov (nalogi 15.1 in 15.2);
− uporabljajo pojme: vsote, razlika, večkratnik, faktor, zmnožek ali produkt; deljenec, delitelj, količnik – nakažejo
račun seštevanja (naloga 6.1);
− izračunajo vrednosti preprostih številskih izrazov z oklepajem – upoštevajo vrstni red operacij (naloga 7.3);
− rešujejo besedilno nalogo – izberejo ustrezno strategijo reševanja pri preprosti problemski nalogi (naloga 12.1);
− izračunajo odstotek (%) od danega števila (naloga 16.1).
Učenci imajo skromno osnovno matematično znanje. Znajo zapisati števila z vsemi mestnimi vrednostmi. Določijo
števila in nato naslednike števil, imajo osnovne predstave o merskih enotah za čas in denar. Prebrati znajo
preproste podatke iz grafičnih ali tabelaričnih prikazov. Uspešno nakažejo postopke seštevanja, tudi v številskih
izrazih brez oklepajev ali z njimi, vendar še niso uspešni pri izračunu le-teh.
Zgled: nalogi 2.2 in 2.3
V zeleno območje sta se uvrstili druga in tretja postavka. Prva postavka spada v rumeno območje.

RUMENO OBMOČJE

V rumeno območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo
mejo med polovicama dosežkov.
Vsebine:
Glede snovne pokritosti je v rumenem območju šest nalog iz aritmetike (osem postavk – 16 %) ter po ena postavka
(2 %) s področja geometrije, merjenja ter branja in uporabe podatkov.
Taksonomske stopnje:
Pri štirih nalogah (2., 3., 4. in 5. – skupaj pet postavk) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(poznavanje in razumevanje), pri petih (6., 7., 8., 10. in 12. – skupaj šest postavk) pa na II. taksonomski stopnji
(izvajanje rutinskih postopkov).
Tipi nalog:
Znanje smo preverjali z nalogami kratkih odgovorov, obkroževanja, dopolnjevanja in alternativnega tipa.
Učenci:
− določijo predhodnik in naslednik števila – določijo predhodnike števil (naloga 2.1);
− poznajo odnose med merskimi enotami – meter : centimeter (naloga 3.1);
− določijo, kolikšen del celote prikazujeta modela na slikah – 2/8 oziroma 1/4 (naloga 4.1) in 4/10 oziroma 2/5
(naloga 4.3);
razberejo
in interpretirajo podatke iz preprostih računalniških preglednic – iz preglednice razberejo podatek s
−
primerjanjem (naloga 5.2);
− seštevajo do 1000000 pisno brez prehoda in z njim – izračunajo račun, potem ko so ga sami nastavili
(naloga 6.2);
− uporabljajo pojme: vsote, razlika, večkratnik, faktor, zmnožek ali produkt; deljenec, delitelj, količnik – nakažejo
račun odštevanja (naloga 6.3);
− izračunajo vrednosti preprostih številskih izrazov z oklepajem – izračunajo vrednost izraza, potem ko so ga
sami nastavili (naloga 7.4);
− pisno delijo z enomestnim deliteljem brez ostanka in z njim ter napravijo preizkus (naloga 8.4);
− opišejo znana telesa: valj, krogla, kvader, kocka – vedo, da ima kvader osem oglišč (naloga 10.2);
− rešujejo besedilno nalogo – pravilno izračunajo preprosto problemsko nalogo glede na ustrezno strategijo
reševanja (naloga 12.2).
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Učenci imajo osnovno matematično znanje. Imajo osnovne predstave o naravnih številih in delih celote ter
različnih merskih enotah. Prebrati znajo podatke iz grafičnih ali tabelaričnih prikazov s primerjanjem. Uspešno
izvajajo tudi rutinske postopke pisnega seštevanja in množenja ter nakažejo račune odštevanja v številskem
obsegu do 1000000, tudi v številskih izrazih brez oklepajev ali z njimi. Izkažejo osnovno znanje geometrije.
Zgled: naloga 12.2
Prva postavka 12. naloge sodi v zeleno območje, druga pa v rumeno.

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 (šest postavk – 12 %) ter s področja branja in uporabe podatkov (ena postavka – 2 %).
Taksonomske stopnje:
Pri eni nalogi (4. – ena postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji (poznavanje in
razumevanje), pri treh (7., 8. in 11. – skupaj pet postavk) na II. taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov)
ter pri eni nalogi (14. – ena postavka) na III. taksonomski stopnji (uporaba kompleksnih postopkov).
Tipi nalog:
Znanje smo preverjali z nalogami kratkega odgovora.
Učenci:
− določijo, kolikšen del celote prikazujeta model ali slika – 5/15 oziroma 1/3 (naloga 4.2);
− izračunajo vrednost številskega izraza – upoštevajo vrstni red operacij, dajo prednost množenju in deljenju
(naloga 7.1) ter pravilno izračunajo vrednost izraza (naloga 7.2);
− množijo decimalno število z decimalnim številom (naloga 8.1);
− pisno delijo z enomestnim deliteljem brez ostanka in z njim ter napravijo preizkus – izračunajo količnik
(naloga 8.3);
− razberejo podatke iz diagramov in jih interpretirajo – razberejo podatke ob upoštevanju legende (naloga 11.1);
− računajo vrednosti preprostih številskih izrazov z oklepajem – uporabijo pravilno strategijo reševanja (naloga 14.1).
Učenci imajo zanesljivo osnovno matematično znanje. Imajo dobre predstave o delih celote in so uspešni pri
rutinskih postopkih seštevanja, množenja in deljenja naravnih števil. Seštevajo ulomke z enakim imenovalcem in
so zanesljivi pri reševanju računskih izrazov z oklepaji ali brez njih. Prebrati znajo podatke iz grafičnih ali
tabelaričnih prikazov z uporabo legende.
Zgled: nalogi 7.1 in 7.2
V rdeče območje sta se uvrstili prva in druga postavka, tretja spada v zeleno območje in četrta v rumeno.

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 štiri naloge s področja aritmetike (sedem postavk – 14 %) ter po eno s
področja geometrije (2 %) in branja ter uporabe podatkov (2 %).
Taksonomske stopnje:
Pri štirih nalogah (6., 9., 10. in 11. – skupaj štiri postavke) smo preverjali miselne procese na II. taksonomski stopnji
(izvajanje rutinskih postopkov), pri eni (14. – 1 postavka) na III. taksonomski stopnji (uporaba kompleksnih
postopkov) in pri eni nalogi (17. – 4 postavke) na IV. taksonomski stopnji (reševanje in raziskovanje problemov).
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Tipi nalog:
Znanje smo preverjali z nalogami kratkega odgovora in obkroževanja.
Učenci:
− seštevajo in odštevajo do 1000000 pisno brez prehoda in z njim – izračunajo račun odštevanja, potem ko so ga
sami nastavili (naloga 6.4);
− seštevajo in odštevajo ulomke z enakim in različnim imenovalcem – izračunajo vsoto ulomkov z istim
imenovalcem (naloga 9.1);
− opišejo znana telesa: valj, krogla, kvader, kocka – vedo, da ima valj dve ravni in eno krivo ploskev (naloga 10.1);
− razberejo podatke iz diagramov in jih interpretirajo – razberejo podatek z uporabo legende in preprostim
izračunom (naloga 11.2);
− računajo vrednosti preprostih številskih izrazov z oklepajem – izračunajo zmnožek dveh ulomkov na podlagi
uporabljene pravilne strategije reševanja (naloga 14.2);
− rešujejo besedilne naloge – uporabijo ustrezno strategijo reševanja in nakažejo prvi korak reševanja (naloga 17.1),
izračunajo vrednost nakazanega računa (naloga 17.2), nakažejo nadaljnji korak reševanja (naloga 17.3) ter
pravilno rešijo problemsko nalogo (naloga 17.4).
Učenci imajo kompleksnejše matematično znanje. So že zelo zanesljivi pri računanju. Uspešno izračunajo tudi
račune odštevanja, ki so jih sami nastavili, in v celoti račune z ulomki. Prebrati znajo podatke iz grafičnih ali
tabelaričnih prikazov z uporabo legende, s primerjanjem in računanjem. Rešujejo besedilne naloge z naravnimi
števili, z uporabo znanih strategij reševanja. Izkažejo več znanja geometrije.
Zgled: naloga 17
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 (sedem postavk – 14 %) ter branja in uporabe podatkov (tri postavke – 6 %).
Taksonomske stopnje:
Pri dveh nalogah (1. in 5. – 2 postavki) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji (poznavanje in
razumevanje), pri dveh (8. in 9. – dve postavki) na II. taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov) ter pri treh
nalogah (13., 14. in 15. – skupaj šest postavk) na III. taksonomski stopnji (uporaba kompleksnih postopkov).
Tipi nalog:
Učenci so reševali naloge kratkega odgovora in alternativnega tipa.
Učenci so neuspešni pri:
− pisanju in branju števil do 1000000 – napačno zapišejo število z manjkajočimi mestnimi vrednostmi (naloga 1.3);
− razbiranju in interpretiranju podatkov iz preprostih računalniških preglednic – iz preglednice ne razberejo
podatkov z uporabo naslovov stolpcev in primerjavo le-teh (naloga 5.3) ali s pomočjo več izračunov
(nalogi 15.3 in 15.4);
− množenju decimalnega števila z decimalnim številom – po množenju napačno postavijo decimalno vejico
(naloga 8.2);
− razčlenitvi ulomka na celi del in na ulomek, ki je manjši od 1 – ne okrajšajo ulomka (nalogi 9.2 in 14.3);
− reševanju enačbe z eno neznanko – ne uporabijo ustrezne strategije reševanja enačbe (naloga 13.1), enačbe
ekvivalentno ne preoblikujejo (naloga 13.2) ter jo napačno izračunajo (naloga 13.3).
Rešitve teh učencev nakazujejo mozaično znanje, kjer je možna težava tudi branje in razumevanje besedila
oziroma niz zaporednih korakov v reševanju. Učenci ne znajo zapisati števil z manjkajočimi mestnimi vrednostmi.
Neuspešno iščejo podatke v grafičnih ali tabelaričnih prikazih, kjer je treba uporabiti tudi več korakov reševanja.
Neuspešni so pri postavljanju decimalne vejice po množenju, ne okrajšajo ulomkov in ne rešijo enačbe z
ekvivalentnim preoblikovanjem.
Zgled: naloga 13
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.4.4.2: Specifikacijska tabela, matematika (NIS), 9. razred
Naloga

Točke

Vsebina

Cilj – učenec:

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

IT

ID

zeleno

0,77

0,05

1. a

01.1

1

Aritmetika

piše in bere števila do 1000000;

M

I.

1. b

01.2

1

Aritmetika

piše in bere števila do 1000000;

M

I.

zeleno

0,86

0,26

1. c

01.3

1

Aritmetika

piše in bere števila do 1000000;

M

I.

nad modrim

0,34

0,31

2

02.1

1

Aritmetika

določi predhodnik in naslednik števila;

M

I.

rumeno

0,76

0,48

02.2

1

Aritmetika

določi predhodnik in naslednik števila;

M

I.

zeleno

0,88

0,34

02.3

1

Aritmetika

določi predhodnik in naslednik števila;

M

I.

zeleno

0,83

0,33

3. a

03.1

1

Merjenje

pozna odnose med merskimi enotami;

M

I.

rumeno

0,78

0,21

3. b

03.2

1

Merjenje

pozna odnose med merskimi enotami;

M

I.

zeleno

0,97

0,27

3. c

03.3

1

Merjenje

pozna odnose med merskimi enotami;

M

I.

zeleno

0,82

0,22

4. a

04.1

1

Aritmetika

določi, kolikšen del celote prikazujeta model ali slika;

M

I.

rumeno

0,76

0,48

4. b

04.2

1

Aritmetika

določi, kolikšen del celote prikazujeta model ali slika;

M

I.

rdeče

0,69

0,46

4. c

04.3

1

Aritmetika

določi, kolikšen del celote prikazujeta model ali slika;

M

I.

rumeno

0,71

0,50

5. a

05.1

1

Podatki

razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic;

M

I.

nad modrim

0,26

0,22

5. b

05.2

1

Podatki

razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic;

M

I.

rumeno

0,57

0,35

5. c

05.3

1

Podatki

razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic;

M

I.

zeleno

0,75

0,31

6

06.1

1

Aritmetika

0,81

0,26

06.2

1

Aritmetika

uporablja pojme: vsote, razlika, večkratnik, faktor, zmnožek ali produkt; deljenec,
delitelj, količnik;
sešteva in odšteva pisno brez prehoda in z njim do 1000000;

0,63

0,29

06.3

1

Aritmetika

0,54

0,42

06.4

1

Aritmetika

uporablja pojme: vsote, razlika, večkratnik, faktor, zmnožek ali produkt; deljenec,
delitelj, količnik;
razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic;

07.1

1

Aritmetika

07.2

1

Aritmetika

07.3

1

07.4

1

08.1
08.2

7. a
7. b
8. a
8. b
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M

II.

zeleno

M

II.

rumeno

M

II.

rumeno

M

II.

nad modrim

0,30

0,47

izračuna vrednost številskega izraza;

II.

rdeče

0,52

0,53

izračuna vrednost številskega izraza;

II.

rdeče

0,49

0,60

Aritmetika

izračuna vrednost preprostega številskega izraza z oklepaji;

II.

zeleno

0,76

0,39

Aritmetika

izračuna vrednost preprostega številskega izraza z oklepaji;

II.

rumeno

0,51

0,63

1

Aritmetika

množi decimalno število z decimalnim številom;

T

II.

rdeče

0,45

0,36

1

Aritmetika

množi decimalno število z decimalnim številom;

T

II.

nad modrim

0,27

0,33

08.3

1

Aritmetika

pisno deli z enomestnim deliteljem brez ostanka in z njim ter napravi preizkus;

T

II.

rdeče

0,50

0,61

08.4

1

Aritmetika

pisno deli z enomestnim deliteljem brez ostanka in z njim ter napravi preizkus.

T

II.

rumeno

0,58

0,60
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Naloga

Točke

Vsebina

Cilj – učenec:

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

IT

ID

09.1

1

Aritmetika

sešteva in odšteva ulomke z enakim in različnim imenovalcem;

T

II.

modro

0,24

0,47

09.2

1

Aritmetika

razčleni ulomek na celi del in na ulomek, ki je manjši od 1;

T

II.

nad modrim

0,07

0,26

10.1

1

Geometrija

opiše znana telesa: valj, krogla, kvader, kocka;

T

II.

modro

0,41

0,17

10.2

1

Geometrija

opiše znana telesa: valj, krogla, kvader, kocka;

T

II.

rumeno

0,54

0,33

11.1

1

Podatki

razbere podatke iz diagramov in jih interpretira;

M

II.

rdeče

0,59

0,40

11. b

11.2

1

Podatki

razbere podatke iz diagramov in jih interpretira;

M

II.

modro

0,31

0,41

12

12.1

1

Aritmetika

rešuje besedilne naloge;

M

II.

zeleno

0,80

0,28

12.2

1

Aritmetika

rešuje besedilne naloge;

M

II.

rumeno

0,57

0,35

13.1

1

Aritmetika

rešuje enačbe z eno neznanko;

T

III.

nad modrim

0,46

0,22

13.2

1

Aritmetika

rešuje enačbe z eno neznanko;

T

III.

nad modrim

0,09

0,31

13.3

1

Aritmetika

rešuje enačbe z eno neznanko;

T

III.

nad modrim

0,12

0,40

14.1

1

Aritmetika

računa vrednosti preprostih številskih izrazov z oklepajem;

T

III.

rdeče

0,47

0,41

14.2

1

Aritmetika

računa vrednosti preprostih številskih izrazov z oklepajem;

T

III.

modro

0,24

0,37

14.3

1

Aritmetika

razčleni ulomek na celi del in na ulomek, ki je manjši od 1;

T

III.

nad modrim

0,09

0,35

15. a

15.1

1

Podatki

razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic;

III.

zeleno

0,93

0,13

15. b

15.2

1

Podatki

razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic;

III.

zeleno

0,84

0,23

15. c

15.3

1

Podatki

razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic;

III.

nad modrim

0,40

0,06

15. d

15.4

1

Podatki

razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic;

III.

nad modrim

0,,21

-0,05

16

16.1

1

Aritmetika

izračuna % od danega števila;

T

IV.

zeleno

0,72

0,34

17

17.1

1

Aritmetika

rešuje besedilne naloge;

T

IV.

modro

0,29

0,60

17.2

1

Aritmetika

rešuje besedilne naloge;

T

IV.

modro

0,28

0,58

17.3

1

Aritmetika

rešuje besedilne naloge;

T

IV.

modro

0,18

0,56

17.4

1

Aritmetika

rešuje besedilne naloge.

T

IV.

modro

0,16

0,54

9
10
11. a

13

14

LEGENDA:
Naloga: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja, po Navodilih za vrednotenje in po programu za e-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: 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-ju v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS-om.
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Dosežki po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
V celotnem preizkusu je bilo 12 nalog (70,56 %) iz aritmetike, 1 naloga (5,88 %) iz merjenja, 1 naloga (5,88 %) iz
geometrije in 3 naloge (17,64 %) iz branja in uporabe podatkov.
Slika 4.4.4.4: Dosežki učencev na vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Aritmetika

Geometrija

Merjenje

Podatki

Glede na indeks težavnosti so bili učenci najuspešnejši pri nalogah merjenja (IT = 0,86), manj uspešni so bili pri
reševanju nalog branja in uporabe podatkov (IT = 0,54). Nižje dosežke so imeli pri aritmetičnih nalogah (IT = 0,49)
in za spoznanje nižje pri geometriji (IT = 0,48). Zaradi različnega števila nalog posameznega vsebinskega področja
so dosežki delno primerljivi.
Znanje s področja merjenja je preverjala 3. naloga. V povprečju je to nalogo rešilo 86 % učencev. Zahtevala je
poznavanje odnosov med merskimi enotami za dolžino, čas in denar. Učenci so bili najbolj zanesljivi pri časovnih
merah (97 %), manj pri denarnih enotah (82 %) in najmanj pri merah za dolžino (78 %). V letošnjem preizkusu je
bila to naloga z najvišjim povprečnim dosežkom.
Prvi dve postavki 15. naloge sta pokazali, da učenci znajo razbrati podatke iz preglednic, kadar izbirajo podatek
po enem kriteriju, saj je kar 93 % in 84 % učencev izbralo pravilne trditve. Manj uspešni so bili pri reševanju drugih
dveh postavk (40 % in 21 %), kjer so do pravilne rešitve lahko prišli le prek seštevanja in množenja podatkov iz
preglednice. Predvidevamo, da velika večina ni vedela, katero računsko operacijo morajo uporabiti, da pridejo do
pravilnega rezultata, veliko pa je tudi takih, ki navedenih računskih operacij ne zmore izvesti brez napak. Pri 5.
nalogi je 75 % učencev znalo prebrati podatek iz preglednice, 57 % je bilo uspešnih pri branju in primerjanju dveh
podatkov in le 26 % jih je znalo primerjati med seboj vse podatke iz preglednice in se odločiti za pravilen odgovor.
Naloga 11 je najslabše rešena naloga s tega področja. Da so učenci lahko odgovorili na vprašanje, so si morali
najprej ogledati legendo pod diagramom in nato s seštevanjem priti do odgovora. To je uspelo 59 % učencev,
izračunati razliko in priti do pravilnega odgovora pa le 31 % učencem. Očitno je imelo nekaj učencev pri tem
odgovoru dodatno težavo z izračunom in razumevanjem pojma razlika.
Največ naloge je preverjalo znanje iz aritmetike. Naloga 2 s področja aritmetike je bila najuspešneje rešena
naloga tega vsebinskega področja. Pokazala je, da zna 76 % učencev določiti predhodnik števila, 83 % naslednik
števila in 88 % število, če sta dana njegov predhodnik in naslednik. Zelo uspešni so bili učenci tudi pri reševanju 2.
postavke 1. naloge, ki je zahtevala pretvorbo besednega zapisa števila v numerični. Trimestno število je pravilno
zapisalo 77 % učencev, štirimestno 86 % učencev, medtem ko je petmestno število pravilno zapisalo le 34 %
učencev. Naloga 6 je pokazala, da kar 81 % učencev pozna pojem vsota in 54 % pojem razlika, saj so pravilno
nakazali pot reševanja, a jih je le 63 % vsoto tudi uspešno izračunalo, razliko pa le 30 %.
Reševati enačbo z eno neznanko in oklepajem je bilo treba pri 13. nalogi. Približno tretjina učencev je pravilno
nakazala pot reševanja, le 12 % pa jih je prišlo do končnega rezultata. To je ena od slabše rešenih nalog, obenem
je to naloga, ki je ni reševalo največ učencev. Teh je bilo 35 (28,5 %). Slabo so reševali tudi 14. nalogo, kjer so
morali učenci izračunati številski izraz z ulomki. Polovično uspešno so reševali seštevanje dveh ulomkov z enakima
imenovalcema in razreševanje oklepajev ter množenje dveh ulomkov z različnima imenovalcema. Težavo pa so
imeli pri krajšanju ulomkov. Tudi to nalogo ni reševalo večje število učencev. Nizki dosežki pri reševanju besedilnih
nalog so stalnica pri učencih, ki se izobražujejo v nižjem izobrazbenem standardu. Pri 17. nalogi jih je približno
četrtina pravilno nakazala pot reševanja, le polovica od teh je prišla do končnega rezultata. Naloge ni
reševalo 22 učencev (17,9 %).
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Znanje iz geometrije je preverjala 10. naloga. Učenci so izbirali med ponujenimi trditvami o geometrijskih telesih:
41 % jih je vedelo, da ima valj dve ravni in eno krivo ploskev, 54 % pa, da ima kvader osem oglišč.
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, uporaba kompleksnih postopkov ter reševanje problemov in
raziskovanje problemov. Analiza preizkusa kot celote kaže, da so dosežki učencev najvišji pri nalogah na prvi
taksonomski stopnji (IT = 0,72), nekoliko nižji pa na drugi (IT = 0,49) in tretji (IT = 0,39) taksonomski stopnji. Na
četrti taksonomski stopnji so dosežki najnižji (IT = 0,33). Dosežki po posameznih stopnjah so pričakovani.
Slika 4.4.4.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
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1. taksonomska stopnja

2. taksonomska stopnja

3. taksonomska stopnja

4. taksonomska stopnja

Med petimi nalogami prve taksonomske stopnje so bile 3 naloge aritmetike, 1 naloga merjenja in 1 naloga
branja in uporabe podatkov. Učenci so bili najuspešnejši pri reševanju 3. naloge s področja merjenja, in sicer v
tistem delu, ki je preverjal odnose med merskima enotama za čas. Uspešno so reševali tudi 1. in 2. nalogo. Da
imata dve tretjini učencev težave pri branju in interpretaciji podatkov iz preglednice, so pokazali delni dosežki 5.
naloge. Pri reševanju drugih nalog prve taksonomske stopnje so učenci dosegli povprečne dosežke.
Miselne procese na drugi taksonomski stopnji je preverjalo 7 nalog, 5 naloge aritmetike,1 naloga geometrije
in 1 naloga branja in uporabe podatkov. Učenci so bili najuspešnejši pri reševanju 6. naloge, ki je pokazala, da
večina učencev pozna pojem vsota in računsko operacijo, s katero se ta izračuna. Pri 7. nalogi je večina učencev v
številskem izrazu pravilno upoštevala oklepaj in zaporedje računskih operacij ter več kot polovica številski izraz
tudi pravilno izračunala. Slabši dosežki preostalih nalog kažejo, da ima še vedno veliko učencev težave s pisnim
odštevanjem in deljenjem naravnih števil ter z uporabo decimalne vejice.
Na tretji taksonomske stopnji sta bili 2 nalogi aritmetike in 1 naloga s področja branja in uporabe podatkov. Pri
enačbi z eno neznanko je nekaj manj kot polovica učencev pravilno odpravila oklepaj, za preostali del naloge pa je
bilo pričakovano, da jih bo le nekaj prišlo do pravilne rešitve. To je uspelo le 12 % učencev, 35 učencev pa naloge
sploh ni reševalo. Preverjanja v preteklih letih so pokazala, da imajo učenci velike težave z ulomki, kar je potrdila
14. naloga, katero je uspešno rešilo le 9 % učencev, 30 pa jih naloge sploh ni reševalo.
Dosežki 15. naloge, kjer so brali in interpretirali podatke z grafa, so povprečni, kar je bilo pričakovano glede na to,
da učenci praviloma nimajo večjih težav na tem področju.
Na četrti taksonomski stopnji so učenci reševali dve besedilni nalogi s področja aritmetike. Prvo, kjer so med
ponujenimi trditvami izbirali pravilno, sta uspešno rešili dve tretjini učencev. Drugo, sestavljeno nalogo je rešilo 23 %
učencev, 20 učencev pa naloge ni reševalo. Dosežki znova potrjujejo, da je reševanje in raziskovanje problemov za
večino naših učencev prezahtevno, saj ne zmorejo aplicirati znanja in ugotovitev v nove problemske situacije.
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Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.4.4.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
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Naloge, ki so preverjale minimalne standarde znanja, je pravilno rešilo 67 % učencev. Preverjalo jih je 8 nalog, ki
so bile ovrednotene s 23 točkami, kar je nekaj manj kot polovica vseh možnih točk. Pet nalog je preverjalo
področje aritmetike, 2 branje in uporabo podatkov iz preglednic ter 1 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 32 % učencev. Preverjalo jih je 7 nalog, ki so
bile ovrednotene z 19 točkami. Šest nalog je preverjalo znanje s področja aritmetike in 1 s področja geometrije.
Nekoliko slabše reševanje teh nalog je bilo pričakovano, saj so od učencev zahtevale uporabo višjih miselnih
procesov.
V preizkusu sta bili 2 nalogi, ki sta preverjali učne vsebine, določene z učnim načrtom, nimata pa v njem
določenega standarda. To sta bili 7. in 15. naloga, ki bi ju lahko glede na zahtevnost uvrstili k nalogam, ki so
preverjale temeljne standarde. Obe nalogi je pravilno rešilo 58 % učencev.
Razlika v višini dosežkov glede na oba standarda je v letošnjem preizkusu približno enaka, kot je bila v preizkusu
leta 2017.
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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Dvanajst nalog kratkega odgovora je preverjalo znanje iz aritmetike ter s področja branja in uporabe podatkov z
grafov in iz preglednic. Tri naloge so bile na prvi taksonomski stopnji, 6 na drugi, 2 na tretji in 1 naloga na četrti
taksonomski stopnji. Šest nalog je preverjalo minimalne standarde in 6 nalog temeljne standarde znanja. Naloge
kratkega odgovora je uspešno rešilo 46 % učencev, kar je 8 % manj kot pri lanskem preizkusu. Med naloge
kratkega odgovora se je uvrstila tudi 9. naloga, ki ima najnižji dosežek v letošnjem preizkusu.
Naloga dopolnjevanja je preverjala minimalni standard znanja na prvi taksonomski stopnji. Bila je s področja
aritmetike, uspešno jo je rešilo 82 % učencev.
Nalogi obkroževanja sta bili dve, ena s področja geometrije in druga s področja aritmetike. Obe nalogi sta
preverjali temeljne standarde znanja, prva na drugi taksonomski stopnji in druga na četrti taksonomski stopnji.
Nalogo obkroževanja je uspešno rešilo 56 % učencev.
Nalogi alternativnega tipa sta bili s področja merjenja in s področja branja in uporabe podatkov z grafov in iz
preglednic. Prva naloga je bila na prvi taksonomski stopnji in je preverjala minimalni standard znanja. Druga
naloga je na tretji taksonomski stopnji, po naši oceni, preverjala temeljni standard znanja. Nalogi je uspešno rešilo
71 % 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 sta bili 2 nalogi s sliko, 3 naloge s preglednico in 12 nalog brez dodatka.
Prva naloga s sliko je bila s področja geometrije, tipa obkroževanje, na drugi taksonomski stopnji in je preverjala
temeljne standarde znanja. Naloga je na prvi taksonomski stopnji preverjala minimalne standarde znanja. Bila je
naloga kratkega odgovora. Naloge s sliko je v povprečju rešilo 62 % učencev.
Naloge s preglednico so bile s področja podatkov. Prva je v obliki kratkega odgovora na prvi taksonomski stopnji
preverjala minimalni standard znanja. Tudi druga naloga je preverjala minimalni standard znanja s kratkim
odgovorom. Bila je na drugi taksonomski stopnji. Na tretji taksonomski stopnji je bila naloga alternativnega tipa.
Naloge s preglednico je uspešno rešilo 54 % učencev.
Nalog brez dodatka je bilo v preizkusu 12, na vseh štirih kognitivnih področjih. Ena naloga je bila s področja
merjenja, druge pa iz aritmetike. Pet nalog je preverjalo minimalne standarde, druge pa temeljne standarde
znanja. Naloge brez dodatkov je rešilo 50 % 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.
Ker so učenci pri teh nalogah dosegli tako nadpovprečne kot podpovprečne dosežke lahko zaključimo, da
dodatno gradivo ni bistveno vplivalo na višino dosežkov.
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SKLEPNE UGOTOVITVE
Letošnji preizkus je reševalo 43 učencev več kot lani. Povprečno število odstotnih točk kaže, da so dosežki v
primerjavi z lanskimi nižji za 5 odstotnih točk. Za 2 odstotni točki je višje maksimalno število osvojenih točk,
medtem ko je minimalno število točk v letošnjem preizkusu za 3 odstotne točke višje od lanskega. Velik razpon
med najnižjim in najvišjim dosežkom kaže na razlike v znanju učencev.
Iz leta v leto ima večina učencev pri reševanju nalog s področja merjenja nizke dosežke. Letošnji rezultati pa so bili
pričakovano visoki, saj je edina naloga s tega področja preverjala najbolj osnovne mere, ki jih učenci spoznavajo
že od nižjih razredov dalje. Prav tako se z njimi srečujejo pri pouku matematike skozi vse šolsko leto, zato je to
očitno dobro utrjena učna vsebina.
Iz preglednic razbrati podatek po enem kriteriju je znala večina učencev. Odstotek pravilnih odgovorov pa se je
vidno znižal v tistem delu nalog, kjer so podatke izbirali po določenem kriteriju in jih med seboj primerjali. Težave
so imeli tudi tam, kjer so do pravilne rešitve prišli le prek računske operacije, ki so jo morali sami določiti in jo
pravilno izpeljati. Glede na to lahko zaključimo, da ima taksonomska stopnja naloge velik vpliv na višino dosežkov.
Vsako leto ugotavljamo, da imajo učenci v nižjem izobrazbenem standardu težave pri poznavanju in razumevanju
osnovnih geometrijskih pojmov. Manj uspešni so pri preverjanju znanja o lastnostih geometrijskih likov in teles. V
letošnjem preizkusu jim je bilo delo olajšano, saj so jim bile trditve o lastnostih geometrijskih teles ponujene na
izbiro, kar je lažje kot samostojno oblikovanje trditev.
Številski izraz z oklepajem in brez je slaba polovica učencev uspešno rešila, ko so računali z naravnimi števili. Izraz z
ulomki pa je bil za večino učencev praktično nerešljiv problem.
Že reševanje enostavnih besedilnih nalog je za naše učence zahtevno, reševanje sestavljenih besedilnih nalog, kjer
se zahteva višja raven znanja, pa zmore le nekaj redkih posameznikov. Nizki dosežki so pri besedilnih nalogah
pričakovani.
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.
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1.

Na črto zapiši število s števkami.
a) devetsto tri _________________
b) tri tisoč štiristo dvainpetdeset _________________
c) štirideset tisoč štiriinosemdeset _________________
(3 točke)

2.

Dopolni preglednico.
Predhodnik

Število

Naslednik

3 999
3 490
76 501
(3 točke)
3.

Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI. Če trditev ni pravilna,
obkroži NE DRŽI.
a)

1 m = 10 cm

DRŽI

NE DRŽI

b)

24 h = 1 dan

DRŽI

NE DRŽI

c)

1 € = 1 000 centov

DRŽI

NE DRŽI

(3 točke)
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4.

Na črto z ulomkom zapiši, kolikšen del celote je pobarvan.
a)
___________

b)
____________

c)

____________

(3 točke)
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5.

Oglej si preglednico in odgovori na vprašanja. Odgovore napiši na črte.
Reka

Skupna dolžina
reke (v km)

Dolžina reke v
Sloveniji (v km)

Sava

947

221

Kolpa

294

118

Savinja

102

102

Drava

749

144

Krka

94

94

Mura

438

98

a) Kateri dve reki tečeta v celoti po Sloveniji?
______________________________________

b) Katera je druga najdaljša reka?
______________________________________

c) Koliko km je skupna dolžina reke Kolpe?
______________________________________

(3 točke)
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6.

Izračunaj vsoto in razliko števil 378 514 in 497 312 .
Reševanje:

(4 točke)
7.

Izračunaj.
a) 360 : 10 + 24 ⋅ 3 =

b) 9 ⋅ (347 − 211) =

(4 točke)
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8.

a) Izračunaj.

2,46 ⋅ 3,6 =

b) Izračunaj in naredi preizkus.

14 763 : 7 =

Preizkus:

(4 točke)
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9.

Izračunaj in rezultat okrajšaj.

5 1 + 65 =
8
8

(2 točki)
10. Oglej si geometrijska telesa in reši nalogo.

Obkroži črko pred dvema pravilnima trditvama.
A Krogla ima eno oglišče.
B Valj ima dve ravni in eno krivo ploskev.
C Mejne ploskve kocke so pravokotniki.
D Kvader ima osem oglišč.
E Valj je oglato geometrijsko telo.
(2 točki)
(Vir slike: A. Stare, Matematika 9. Učbenik in delovni zvezek za 9. razred osnovne šole; prilagojeni
izobraževalni program z NIS, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2017.)

514

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

11. Učenci so tekmovali v branju knjig. Število prebranih knjig vseh učencev je
prikazano v preglednici. Odgovori na vprašanji. Odgovora napiši na črti.
Šole

Število prebranih knjig v tem šolskem letu

OŠ iz Ljubljane
OŠ iz Celja
OŠ iz Maribora
Legenda:

= 50 knjig
= 10 knjig

a) Koliko knjig so prebrali na OŠ v Celju v tem šolskem letu?
___________________________________

b) Kolikšna je razlika v številu prebranih knjig med šolo, kjer so prebrali
največ knjig, in tisto, kjer so prebrali najmanj knjig?
___________________________________

(2 točki)
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12. Babica je odšla po nova očala. Za pregled je plačala 35,05 € in za okvir
170,25 €. Za obe korekcijski stekli je doplačala 70,10 €. Koliko € je
plačala za vse skupaj?
Reševanje:

Odgovor: ________________________________________________________
(2 točki)
13. Izračunaj neznanko x.

x + ( 38 − 24 ) + 7 =
21

(3 točke)

516

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

14. Izračunaj in dobljeni rezultat izrazi s celim delom in ulomkom.

(106 + 103 ) ⋅ 56 =

(3 točke)
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15. Oglej si preglednico in reši nalogo.
Število predvajanj
Kinodvorana

Kekec

Sreča na
vrvici

Gremo mi po
svoje

V Celju (150 sedežev)

6

2

9

V Kranju (100 sedežev)

3

3

3

V Kopru (70 sedežev)

8

5

4

V kinodvoranah so predvajali otroške filme. Dvorane so bile vedno polno
zasedene. Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI. Če trditev ni pravilna,
obkroži NE DRŽI.
a)

V Kranju si je vse filme ogledalo 1 000
gledalcev.

DRŽI

NE DRŽI

b)

Gremo mi po svoje si je v Kopru ogledalo
več gledalcev kakor v Celju.

DRŽI

NE DRŽI

c)

Največ gledalcev si je ogledalo film Kekec.

DRŽI

NE DRŽI

d)

V Kranju in Celju si je Srečo na vrvici
ogledalo enako število gledalcev.

DRŽI

NE DRŽI

(4 točke)
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16. Damski moderni čevlji stanejo 100 €. Na razprodaji so znižani za 25 %.
Obkroži črko pred znižano ceno čevljev.
A 60 €
B 25 €
C 75 €
D 80 €
(1 točka)
17. Pri vsakem splakovanju straniščne školjke porabi družina Novak 8 litrov
vode. Družina Gorenc, ki ima varčen splakovalnik, pa porabi samo
105 litrov vode na teden. Obe družini v enem tednu splakujeta 35-krat.
Koliko litrov vode privarčuje družina Gorenc glede na družino Novak v
enem tednu?
Reševanje:

Odgovor: ________________________________________________________
(4 točke)
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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
Opis, obseg in vsebina preizkusa
Izhodišče preverjanja je učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom,
naravoslovje, 7., 8. in 9. razred. Preizkus znanja je sestavljen iz treh vsebinskih delov in 20 nalog. Dvanajst 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 naravoslovja 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.

−

−

Sestava preizkusa glede na tip naloge
Preizkus znanja je sestavljen iz 20 nalog. Posamezne naloge so lahko členjene v manjše enote, ki jih poimenujemo
postavke. Tako preizkus v celoti vsebuje 50 postavk. Glede na tip naloge je 29 postavk tipa kratek odgovor,
14 obkroževanja, 5 zapisa kratkega odgovora in 2 postavki tipa razvrščanje. Vsaka postavka je ovrednotena z 1
točko. Največje možno število točk je 50.
Sestava preizkusa glede na taksonomske stopnje
Preizkus znanja sestavljajo naloge na vseh treh taksonomskih stopnjah po poenostavljeni Bloomovi taksonomiji.
Na prvi taksonomski stopnji je 50 % postavk, na drugi 36 % in na tretji 14 % postavk, kar je prikazano v spodnji
preglednici.
Preglednica 4.4.5.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Taksonomska
stopnja

I.

II.

III.
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Raven zahtevanega znanja

znanje in poznavanje
– naštevanje, prepoznavanje, reprodukcija vsebin, podatkov, dejstev,
pojmov, načel in posplošitev
razumevanje in uporaba
– interpretacija podatkov v različnih grafičnih prikazih in v drugem
slikovnem gradivu
– primerjava, razlikovanje dejavnikov, pojavov in procesov
analiza in sinteza
– načrtovanje rešitev, ukrepov, razvoja
– interpretacija vzročno-posledičnih povezav
– vrednotenje dejavnikov, pojavov, procesov
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Deleži
v preizkusu

50 %

36 %

14 %

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.4.5.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

120
50
50
25,61
51,22
15,02
0,51
0,84

Preizkus znanja iz naravoslovja je pisalo 120 učencev. Učenci so dosegli v povprečju 25,61 (51,22 %) od 50 možnih
točk na celotnem preizkusu. Na področju biologije 17,94 (59,8 %) od 30 možnih točk, fizike 4,4 točke (31,4 %) od
14 možnih in kemije 3,28 točke (54,6 %) od 6 možnih.
Vseh možnih točk ni dosegel noben učenec. Minimalno število točk, 8 (16 %), je dosegel en učenec (0,83 %).
Največje število točk, 44 (88 %), je dosegel en učenec (0,83 %). Največji delež učencev (62 %) je doseglo med 19 in
32 točk (med 38 in 64 %). Več kot 32 točk (64 %) je doseglo 24 učencev (20 %).
Težavnost preizkusa je bila glede na vrednost indeksa težavnosti (IT = 0,51) srednja. V primerjavi z letom 2016
preizkus izkazuje enako težavnost.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.4.5.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri naravoslovju (NIS), 9. razred
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S slike 4.4.5.1 lahko ugotovimo, da je več fantov kakor deklet opravljalo preizkus iz naravoslovja ter da je najnižji in
najvišji dosežek dosegel učenec.
Analiza dosežkov po regijah
Dosežki učencev po regijah kažejo, da so najvišje povprečne dosežke (66 % točk) dosegli učenci v obalno-kraški in
jugovzhodni regiji. Najnižje povprečno število točk (42,8 %) so dosegli v posavski regiji. Najvišje število sodelujočih
učencev je iz savinjske, najnižje pa iz goriške regije. V koroški regiji učenci niso opravljali NPZ.

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 (7., 8., in 10. – skupaj 4 postavke) smo preverjali uporabo miselnih
procesov na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogami obkroževanja in kratkih odgovorov.
Učenci:
− ugotavljajo, da imajo snovi različne lastnosti – vedo, da v zamrzovalniku prej zamrzne pitna voda kot slana
(naloga 1.07.1);
− ugotavljajo, kako lahko obvarujejo sluh – vedo, da lahko za obvarovanje sluha uporabijo ušesne čepke
(naloga 1.08.1);
seznanijo
se s pomenom čutila za voh v vsakdanjem življenju – vedo, da lahko za ohranjanje občutljivosti voha
−
uporabimo zaščitno masko (naloga 1.08.3);
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− seznanijo se, kje po potrebi poiščemo pomoč – naštejejo eno od organizacij, ki skrbi za varnost otrok
(naloga 1.10.1).
Učenci v zelenem območju izkazujejo uporabno znanje, pridobljeno z izkušnjami iz vsakdanjega življenja. Vedo,
da imajo snovi različna tališča in prepoznajo ukrepe za ohranjanje sluha ter občutljivosti voha. Znajo našteti eno
konkretno organizacijo, ki skrbi za pomoč in varnost otrok.
Zgled: nalogi 1.08.1 in 1.08.3
Prva in tretja postavka 8. naloge sta se uvrstili v zeleno območje, druga pa v rumeno.
KEMIJA
V zeleno območje se ni uvrstila nobena naloga, ki je preverjala znanje kemije.
FIZIKA
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (2. in 3. – skupaj 3 postavke) smo preverjali uporabo miselnih procesov
na I. taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogama razvrščanja in obkroževanja.
Učenci:
− spoznajo povzročitelja spremembe – vedo, da sta magnetna in električna sila sili na daljavo (naloga 3.02.1) ter
trk avtomobila in sila mišic sili na dotik (naloga 3.02.2);
− pojasnijo nastanek zvoka in zaznavo zvoka – vedo, da se telesa, ki oddajajo zvok, tresejo (naloga 3.03.1).
Učenci poznajo nekaj osnovnih fizikalnih dejstev. Razvrstijo dane primere sil med sile na daljavo in na dotik ter
vedo, da se telesa, ki oddajo zvok, tresejo.
Zgled: naloga 3.02

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 (2., 5. in 6. – skupaj 4 postavke) smo preverjali uporabo miselnih procesov
na I. taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje), pri štirih nalogah (7., 8., 9. in 10. – skupaj 5 postavk) na
II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja), pri dveh nalogah (11. in 12. – skupaj 2 postavki) pa
na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: V rumeno območje so se uvrstile naloge kratkega odgovora, obkroževanja in zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− spoznajo, da potrebujejo rastline za življenje tudi svetlobo (da si hrano naredijo iz CO2 in vode s pomočjo
sončne svetlobe) – prepoznajo fotosintezo kot proces, ki je značilen samo za rastline (naloga 1.02.1);
− ločijo štiri kraljestva živih bitij – prepoznajo kita kot predstavnika sesalcev (naloga 1.05.1) in žabo kot dvoživko
(naloga 1.05.2);
− znajo opisati prebavno cev in pot hrane – na sliki prepoznajo debelo črevo (naloga 1.06.3);
− ugotavljajo, da imajo snovi različne lastnosti – vedo, da se jajce pozneje potopi v slani kot v pitni vodi
(naloga 1.07.2) ter da se laže naučimo plavati v morju (naloga 1.07.3);
− spoznajo najpogostejše bolezni in poškodbe očesa in prvo pomoč – vedo, kako preprečiti škodljive posledice
dela za računalnikom (naloga 1.08.2);
− spoznajo nekaj užitnih in strupenih gob ter se zavedajo nevarnosti zastrupitve z gobami – poznajo en ukrep za
zmanjševanje posledic zastrupitve (naloga 1.09.1);
− seznanijo se, kje po potrebi poiščemo pomoč – naštejejo več organizacij, ki skrbijo za varnost otrok (naloga 1.10.2);
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− vedo, kako alkohol, nikotin in številni stresi vplivajo na živčne celice – naslovijo plakat glede na njegovo
vsebino (naloga 1.11.1);
− spoznajo vpliv onesnaženja okolja s fosilnimi gorivi – vedo, zakaj morajo na mesto razlitja kurilnega olja priti
gasilci (naloga 1.12.2).
Učenci v rumenem območju izkazujejo prepoznavanje nekaterih osnovnih pojmov iz biologije in njihovih bistvenih
značilnosti. Izkazujejo več uporabnega znanja iz vsakdanjega življenja. Poznajo več lastnosti snovi in ukrepov za
ohranjanje zdravja. Znajo povezati dano slikovno gradivo z biološkimi znanji o zdravem načinu življenja.
Zgled: nalogi 1.07.2 in 1.07.3
Prva postavka 7. naloge spada v zeleno območje, druga in tretja pa v rumeno.
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 rumeno območje so se uvrstile naloge kratkega odgovora.
Učenci:
− poznajo tri agregatna stanja – vedo, da se voda spremeni v plinasto agregatno stanje, če jo segrevamo nad
100 °C (naloga 2.01.1), in led v tekoče, če ga segrevamo (naloga 2.01.3).
Učenci v rumenem območju poznajo osnovne značilnosti snovi ob prehajanju v različna agregatna stanja.
Zgled: nalogi 2.01.1 in 2.01.3
Prva in tretja postavka 1. naloge sta v rumenem območju, druga postavka pa v modrem.
FIZIKA
V rumeno območje se ni uvrstila nobena naloga, ki je preverjala znanje fizike.

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 vseh štirih nalogah (1., 3., 5. in 6. – skupaj 6 postavk) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogami obkroževanja in kratkih odgovorov.
Učenci:
− poznajo človeka, živali, rastline, glive in mikroorganizme kot predstavnike žive narave – prepoznajo
proizvajalce (naloga 1.01.1), porabnike (naloga 1.01.2) in razkrojevalce (naloga 1.01.3) kot predstavnike žive
narave;
− vedo, da se sestava vdihanega in izdihanega zraka razlikuje – vedo, da je v izdihanem zraku več CO2 kot v
izdihanem zraku (naloga 1.03.1);
− ločijo štiri kraljestva živih bitij – prepoznajo kačo kot plazilca (naloga 1.05.3);
− znajo opisati prebavno cev in pot hrane – na sliki prepoznajo želodec (naloga 1.06.1).
Učenci v rdečem območju poznajo in ločijo temeljne biološke pojme. Razlikujejo med živo in neživo naravo, ločijo
štiri kraljestva živih bitij in prepoznajo njihove predstavnike ter nekatere organe prebavne cevi.
Zgled: naloga 1.01
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KEMIJA
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (2. – 2 postavki) smo preverjali uporabo miselnih procesov na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog: V rdeče območje se je uvrstila naloga kratkega odgovora.
Učenci:
− spoznajo dejavnike, ki vplivajo na gorenje oziroma na gašenje – vedo, s čim pogasiti začetni požar, če zagori
olje in nimajo gasilnega aparata (naloga 2.02.1), in s katero snovjo bodo pogasili požar na ostrešju
(naloga 2.02.3).
Učenci v rdečem območju izkazujejo nekaj uporabnega znanja, povezanega z ukrepi pri požarih.
Zgled: nalogi 2.02.1 in 2.02.3
Prva in tretja postvka 2. naloge spadata v rdeče območje, druga postavka pa je nad modrim.
FIZIKA
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (4. – 1 postavka) smo preverjali uporabo miselnih procesov na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog: V rdeče območje se je uvrstila naloga kratkega odgovora.
Učenci:
− razumejo vlogo stikala v električnem krogu – razumejo, da teče tok skozi vse žarnice, če sta vključeni obe stikali
v danem primeru (naloga 3.04.3).
Učenci v rdečem območju izkazujejo razumevanje preprostih fizikalnih procesov. Razumejo delovanje stikala v
električnem krogu na preprostem primeru.
Zgled: naloga 3.04.3
Prva in druga postvka 3. naloge sodita nad modro območje, tretja pa v rdeče območje.

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 (4. – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje in prepoznavanje), pri eni (9. – 1 postavka) pa na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog: V modrem območju smo znanje preverjali z nalogama kratkega odgovora in obkroževanja.
Učenci:
− se seznanijo s sestavo krvi in spoznajo njeno vlogo – vedo, da so eritrociti pomembni za prenos kisika po
telesu (naloga 1.4.1);
− spoznajo nekaj užitnih in strupenih gob ter se zavedajo nevarnosti zastrupitve z gobami – naštejejo več
ukrepov pri zmanjševanju posledic zastrupitve z gobami (naloga 1.9.2).
Učenci v modrem območju poznajo in ločijo več temeljnih bioloških pojmov kakor učenci v rdečem območju ter
znajo našteti več ukrepov za ohranjanje zdravja.
Zgled: naloga 1.4.1
Samo prva postavka 4. naloge spada v modro območje. Druga in tretja postavka sodita v območje nad modrim.
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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 kratkega odgovora.
Učenci:
− poznajo tri agregatna stanja – vedo, da se vodna para najprej spremeni v tekoče agregatno stanje, ko jo
ohlajamo (naloga 2.01.2).
Učenci v modrem območju bolj zanesljivo poznajo osnovne značilnosti snovi ob prehajanju v različna agregatna
stanja.
Zgled: naloga 2.01.2
Prva in tretja postavka 1. naloge sta v rumenem območju, druga postavka pa v modrem.
FIZIKA
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (5. – 2 postavki) smo preverjali miselne procese na II. taksonomski stopnji
(razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogami kratkih odgovorov.
Učenci:
− spoznajo pomen izolacijskih materialov – poznajo posledice oblaganja hiše s stiroporom v bivalnem prostoru
poleti (naloga 3.05.1) in pozimi (naloga 3.05.2).
Učenci v modrem območju izpeljejo osnovne vzročno-posledične povezave. Znajo predvideti posledice oblaganja
fasade s stiroporom na temeprature v bivalnem prostoru v različnih letnih časih.
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 treh nalogah (2., 4. in 6. – skupaj 4 postavke) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje) in pri dveh (11. in 12. – 3 postavke) pa 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:
− poznavanju pomena zraka (kisika) za življenje – ne vedo, da se pri rastlinah pri dihanju porablja kisik
(naloga 1.02.2);
− seznanjanju s sestavo krvi in spoznavanju njene vloge – ne vedo, da so trombociti pomembni za zaustavitev
krvavenja (naloga 1.04.2) in da so levkociti pomembni za obrambo telesa pred tujki (naloga 1.04.3);
− opisovanju prebavne cevi in poti hrane – na sliki ne prepoznajo dvanajsternika (naloga 1.06.2);
− vedenju, kako alkohol, nikotin in številni stresi vplivajo na živčne celice – ne podajo opisa, ki bi se ujemal s
predstavljenimi slikami zdravega načina življenja (naloga 1.11.2), in ne podajo opisa, ki bi se ujemal s
predstavljenimi slikami negativnih dejavnikov za zdravje (naloga 1.11.3);
− poznavanju vpliva onesnaženja okolja s fosilnimi gorivi – ne vedo, da je v oddaljenih krajih onesnažena pitna
voda, ker se je kurilno olje razlilo v podtalnico (naloga 1.12.1).
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Učenci nad modrim območjem so nezanesljivi pri poznavanju zahtevnejših bioloških pojmov. Kljub zelo
vsakdanjim temam ne zmorejo samostojne sinteze znanj. Učenci ne znajo izpeljati zahtevnejše vzročnoposledične povezave in ne izkazujejo medpredmetnega znanja.
Zgled: nalogi 1.11.2 in 1.11.3
Prva postavka 11. naloge sodi v rumeno območje, druga in tretja postavka pa nad modro območje.
KEMIJA
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (2 – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na II. taksonomski stopnji
(razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogo kratkih odgovorov.
Učenci so manj uspešni pri:
− spoznanju dejavnikov, ki vplivajo na gorenje, oziroma na gašenje – ne vedo, s katerim gasilnim aparatom
moramo pogasiti požar v električni omarici (naloga 2.02.2).
Učenci nad modrim območjem ne izkazujejo zahtevnejšega uporabnega znanja, povezanega z ukrepi pri požarih.
Zgled: naloga 2.02.2
Prva in tretja postavka 2. naloge sodita v rdeče območje, druga pa nad modro območje.
FIZIKA
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (1 in 3 – skupaj 4 postavke) smo preverjali uporabo miselnih procesov na
I. taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje), pri eni nalogi (4 – 2 postavki) na II. taksonomski stopnji
(razumevanje in uporaba znanja), pri eni nalogi (6 – skupaj 2 postavki) pa na III. taksonomski stopnji (analiza,
sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: V območje nad modrim so se uvrstile naloge obkroževanja ter kratkega odgovora.
Učenci so manj uspešni pri:
− vedenju, da je neenakomerno gibanje pospešeno ali pojemajoče (nalogi 3.01.1 in 3.01.3);
− ločevanju in prikazu enakomernega in neenakomernega gibanja in opredelitvi hitrosti (naloga 3.01.2);
− pojasnjevanju nastanka zvoka in zaznave zvoka – ne vedo, da se telesa, ki sprejemajo zvok tudi tresejo
(naloga 3.03.2);
− razumevanju vloge stikala v električnem krogu – ne razumejo, kako deluje električni tok v danem primeru, ko
je vklopljeno eno od večih stikal (nalogi 3.04.1 in 3.04.2);
− vedenju, da se temna telesa na soncu bolj segrejejo od svetlih (naloga 3.06.1);
− spoznavanju, da se svetloba obdbija in lomi (naloga 3.06.2).
Učenci nad modrim območjem niso dovolj zanesljivi pri poznavanju fizikalne terminologije in zahtevnejših
dejstvih ter razumevanju fizikalnih procesov pri problemskih nalogah. Učenci niso kos težjim vzročno-posledičnim
povezavam.
Zgled: naloga 3.06
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.4.5.3: Specifikacijska tabela, naravoslovje (NIS), 9. razred
Naloga

Točke

I. DEL: BIOLOGIJA
1
1
01.1
1
01.2
1
01.3
1
2. a 02.1
2. b
3
4. a
4. b
4. c
5. a
5. b
5. c
6

02.2
03.1
04.1
04.2
04.3
05.1
05.2
05.3
06.1
06.2
06.3
07.1
07.2
07.3
08.1
08.2
08.3
09.1
09.2
10.1
10.2

7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
8. c
9
10

11. a 11.1
11. b 11.2
11. c 11.3
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vsebina

Cilj – učenec:

biologija
biologija
biologija
biologija

pozna človeka, živali rastline, glive in mikroorganizme kot predstavnike žive narave;
pozna človeka, živali rastline, glive in mikroorganizme kot predstavnike žive narave;
pozna človeka, živali rastline, glive in mikroorganizme kot predstavnike žive narave;
spozna, da potrebujejo rastline za življenje tudi svetlobo, da si hrano naredijo iz CO2 in
vode s pomočjo sončne svetlobe;
pozna pomen zraka (kisika) za življenje;
ve, da se sestava vdihanega in izdihanega zraka razlikuje;
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;
loči štiri kraljestva živih bitij;
loči štiri kraljestva živih bitij;
loči štiri kraljestva živih bitij;
zna opisati prebavno cev in pot hrane;
zna opisati prebavno cev in pot hrane;
zna opisati prebavno cev in pot hrane;
ugotavlja, da imajo snovi različne lastnosti;
ugotavlja, da imajo snovi različne lastnosti;
ugotavlja, da imajo snovi različne lastnosti;
ugotavlja, kako lahko obvarujejo sluh;
spozna najpogostejše bolezni in poškodbe očesa ter prvo pomoč;
seznani se s pomenom čutila za voh v vsakdanjem življenju;
spozna nekaj užitnih in strupenih gob ter se zaveda nevarnosti zastrupitve z gobami;
spozna nekaj užitnih in strupenih gob ter se zaveda nevarnosti zastrupitve z gobami;
seznani se, kje po potrebi poiščemo pomoč;
seznani se, kje po potrebi poiščemo pomoč;
ve, kako alkohol, nikotin in številni stresi vplivajo na živčne celice;
ve, kako alkohol, nikotin in številni stresi vplivajo na živčne celice;
ve, kako alkohol, nikotin in številni stresi vplivajo na živčne celice.

biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
biologija
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Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

T
T
T

I.
I.
I.

rdeče
rdeče
rdeče

T

I.

rumeno

T
T
T
T
T
M
M
M
M
M
M
T
T
T
M
M
M
M
M
T
T
T
T
T

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

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

IT

ID

0,66
0,53
0,62
0,80

0,29
0,49
0,35
0,30

0,31
0,64
0,48
0,38
0,35
0,68
0,77
0,60
0,58
0,43
0,77
0,73
0,58
0,86
0,93
0,73
0,91
0,71
0,38
0,68
0,53
0,71
0,36
0,42

-0,08
0,30
0,13
0,23
0,17
0,19
0,32
0,12
0,49
0,27
0,53
0,12
0,41
0,21
0,26
0,24
0,33
0,32
0,35
0,34
0,38
0,25
0,26
0,28

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

spozna vpliv onesnaženja okolja s fosilnimi gorivi;
spozna vpliv onesnaženja okolja s fosilnimi gorivi;

M
M

III.
III.

kemija
kemija
kemija
kemija
kemija
kemija

pozna tri agregatna stanja;
pozna tri agregatna stanja;
pozna tri agregatna stanja;
spozna dejavnike, ki vplivajo na gorenje, oziroma na gašenje;
spozna dejavnike, ki vplivajo na gorenje, oziroma na gašenje;
spozna dejavnike, ki vplivajo na gorenje, oziroma na gašenje;

M
M
M
M
M
M

fizika
fizika
fizika
fizika
fizika
fizika
fizika
fizika
fizika
fizika
fizika
fizika
fizika
fizika

pove, da je neenakomerno gibanje pospešeno ali pojemajoče;
loči in pokaže enakomerno in neenakomerno gibanje in opredeli hitrost;
pove, da je neenakomerno gibanje pospešeno ali pojemajoče;
spozna povzročitelja spremembe;
spozna povzročitelja spremembe;
pojasni nastanek zvoka in zaznavo zvoka;
pojasni nastanek zvoka in zaznavo zvoka;
razume vlogo stikala v električnem krogu;
razume vlogo stikala v električnem krogu;
razume vlogo stikala v električnem krogu.
spozna pomen izolacijskih materialov;
spozna pomen izolacijskih materialov;
ve, da se temna telesa na soncu bolj segrejejo od svetlih;
spozna, da se svetloba odbija in lomi.

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
M
M
T
M

Naloga

Točke

Vsebina

Cilj – učenec:

12. a 12.1
12. b 12.2

1
1

biologija
biologija

II. DEL: KEMIJA
1. a 01.1
1. b 01.2
1. c 01.3
2. a 02.1
2. b 02.2
2. c 02.3

1
1
1
1
1
1

III. DEL: FIZIKA
1. a 01.1
1. b 01.2
1. c 01.3
2
02.1
02.2
3. a 03.1
3. b 03.2
4. a 04.1
4. b 04.2
4. c 04.3
5. a 05.1
5. b 05.2
6. a 06.1
6. b 06.2

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

IT

ID

nad modrim
rumeno

0,23
0,63

0,30
0,45

I.
I.
I.
II.
II.
II.

rumeno
modro
rumeno
rdeče
nad modrim
rdeče

0,54
0,43
0,68
0,60
0,33
0,70

0,23
0,33
0,34
0,44
0,27
0,47

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

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

0,04
0,09
0,08
0,61
0,61
0,80
0,28
0,23
0,04
0,43
0,40
049
0,23
0,06

0,34
0,30
0,27
0,37
0,37
0,23
0,02
0,34
-0,09
0,40
0,32
0,28
0,19
0,24

LEGENDA:

Naloga: oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja, po Navodilih za vrednotenje in po programu za e-vrednotenje;
Točke: maksimalno število točk vprašanja/dela naloge/naloge;
Vsebina: vsebina, ki jo preverja vprašanje/del naloge/naloga;
Cilj – učenec: cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu;
Standard znanja: 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: 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.
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Analiza dosežkov glede na indeks težavnosti (IT)
Slika 4.4.5.3: Dosežki učencev na celotnem preizkusu znanja in po posameznih vsebinskih sklopih glede na indeks
težavnosti
0,7
Indeks težavnosti (IT)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Preizkus v celoti

Biologija

Kemija

Fizika

Preizkus in deli preizkusa

Indeks težavnosti celotnega testa je 0,51. Indeks težavnosti nalog iz biologije je 0,60 in iz kemije 0,55. Indeks
težavnosti iz fizike je 0,31.
Učenci so najbolje reševali naloge iz biologije in skoraj enako dobro naloge iz kemije. Uspešnost reševanja nalog iz
fizike je bila slabša. Vzrok za dosežek bi lahko utemeljili, da so znotraj predmeta oz. učnega načrta naravoslovja
vsebine biologije zastopane z največ temami in je za njihovo obravnavo potrebno največ časa. Najmanj tem in
časa je namenjeno kemiji, in je v preizkusu tudi zastopana z najmanj cilji. Znanje s področja kemije preverjamo z 2
nalogama, 1 preverja znanje na prvi in 1 na drugi taksonomski stopnji. Znanje fizike preverjamo s 6 nalogami, 3 na
prvi taksonomski stopnji, 2 na drugi in 1 na tretji taksonomski stopnji. Znanje biologije pa z 12 nalogami, od tega 5
na prvi, 5 na drugi in 2 na tretji taksonomski stopnji.
Primerjava z letom 2016
Slika 4.4.5.4: Dosežki učencev na celotnem preizkusu znanja in po posameznih vsebinskih sklopih glede na indeks
težavnosti in leto preverjanja
0,7

2016

Indeks težavnosti (IT)

0,6
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0,5
0,4
0,3
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0,1
0
Preizkus v celoti

Biologija
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V primerjavi z letom 2016 so bili učenci pri reševanju preizkusa znanja glede na indeks težavnosti enako uspešni
(IT2016 = 0,51; IT2018 = 0,51). Ugotavljamo, da je težavnost nalog ustrezna. Glede na leto 2016 dosegajo učenci pri
nalogah kemije boljše dosežke, naloge iz fizike pa rešujejo enako uspešno kot leta 2016.
Nalog prve taksonomske stopnje je bilo v preizkusu leta 2018 pri vseh vsebinah 50 %, nalog druge taksonomske
stopnje 36 % in tretje 14 %. Ker se to razmerje ponavlja skozi leta, morebitne razlike v taksonomskih ravneh nimajo
pomembne vloge v nihanju dosežkov.
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Dosežki po vsebinskih sklopih glede na indeks težavnosti in primerjava z letom 2016
S področja biologije so učenci najbolje reševali nalogo 8 (IT = 0,85), ki je prve taksonomske stopnje in je
preverjala poznavanje načinov obvarovanja sluha, poznavanje najpogostejših bolezni in poškodb očesa,
poznavanje prve pomoči ter pomena čutila za voh v vsakdanjem življenju. Najmanj uspešno so reševali nalogo 4
(IT = 0,4), prve taksonomske stopnje, ki preverja učenčevo poznavanje sestave krvi in njene vloge. V primerjavi z
letom 2016 so učenci nalogo z enakim ciljem, poznavanje sestave krvi, na prvi taksonomski stopnji (IT = 0,28)
reševali uspešneje.
Obe nalogi iz kemije, to je naloga 1 (IT = 0,55), prve taksonomske stopnje, ki je preverjala poznavanje agregatnih
stanj, in naloga 2 (IT = 0,54), druge taksonomske stopnje, ki preverja poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na gorenje
oz. na gašenje, sta bili uspešno reševani. Leta 2016 so učenci pri nalogi prve taksonomske stopnje, ki je preverjala
znanje zapisovanja simbolov kemijskih elementov (npr. Na, Ca) in formul kemijskih spojin (npr. H2O, CO2, CO),
dosegli srednje dobre rezultate. V letu 2016 so učenci slabše reševali nalogo druge taksonomske stopnje, ki je
preverjala učenčevo zmožnost razlikovanja med fizikalnimi in kemijskimi spremembami snovi. Zaključimo lahko,
da so učenci leta 2018 glede na indeks težavnosti obe nalogi iz kemije reševali v povprečju bolje kakor leta 2016.
Glede na to, da sta nalogi preverjali različne cilje, lahko zaključimo, da so učenci leta 2018 preverjano vsebino pri
kemiji poznali bolje kot v predhodnem preizkusu leta 2016.
S področje fizike so učenci dobro reševali postavki 2.1 (IT = 0,61) in 2.2 (IT = 0, 61). Nalogi sta preverjali doseganje
cilja s področja sil, in sicer poznavanje povzročitelja spremembe sile. Nalogi sta prve taksonomske stopnje. Verjetno
so učenci nalogi rešili dokaj dobro zaradi tipa naloge, ki je bil tip razvrščanje že ponujenih rešitev, med katerimi ni bilo
dodanega napačnega distraktorja. Najslabše rešena je bila naloga 1 s tremi postavkami (IT = 0,04, IT = 0,09, IT = 0,08)
prve taksonomske stopnje, s katero se je preverjalo, ali učenci ločijo med neenakomerno pospešenim in
neenakomerno pojemajočim gibanjem ter med enakomernim in neenakomernim gibanjem in znanje opredelitve
pojma hitrosti. Kljub temu da je naloga 1 prve taksonomske stopnje, je verjetno vzrok slabšega reševanja v tipu
naloge. Učenci so morali zapisati kratek odgovor, ki je zahteval priklic termina in poznavanja vrste gibanj s področja
fizike. Prav tako so bili učenci manj uspešni pri postavki 4.2 (IT = 0,04) na drugi taksonomski stopnji ter pri postavki
6.2 (IT = 0,06) na tretji taksonomski stopnji. Pri postavki 4.2 se je preverjalo, če učenci razumejo vlogo stikala v
električnem krogu. Vzrok neuspešnega reševanja morda lahko pripišemo težavnosti prikaza, branju grafičnega
prikaza in poznavanju delovanja električnega kroga. Naloga 6.2 je preverjala poznavanje odboja in loma svetlobe.
Naloga 6.2 je tretje taksonomske stopnje, kar je lahko del vzroka slabega reševanja učencev.
V letu 2016 so učenci uspešno reševali naloge prve taksonomske stopnje (IT = 0,82, IT = 0,72, IT = 0,77), ki so
preverjale znanje učenca iz opisov različnih načinov opravljanja dela in iz ločevanja prevodnikov in izolatorjev ter
iz opisa, kdaj se telesu poveča temperatura.
Dosežki po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Dosežki preizkusa iz naravoslovja glede na taksonomske stopnje v letu 2018 niso pričakovano razporejeni.
Pričakovali bi, da bi učenci dosegli najboljše dosežke na prvi taksonomski stopnji (znanje), nato na drugi
(razumevanje in uporaba), najmanj uspešno pa bi reševali naloge na tretji taksonomski stopnji (samostojno
reševanje naravoslovnih problemov). Izkazalo se je, da je verjetno na uspešnost reševanja bolj vplival tip naloge,
poznavanje vsebine in jasnost ter način poučevanja.
Slika 4.4.5.5: Indeks težavnosti po posameznih vsebinskih sklopih glede taksonomske stopnje
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Na prvi taksonomski stopnji so učenci pri biologiji reševali naloge nadpovprečno dobro, saj je skupni IT 0,57,
prav tako pri kemiji, kjer je povprečni IT 0,55. Pri fiziki so bili manj uspešni, saj je povprečni IT 0,36.
Na drugi taksonomski stopnji so učenci pri biologiji reševali naloge nadpovprečno dobro, saj je skupni IT 0,70,
prav tako pri kemiji, kjer je povprečni IT 0,54. Pri fiziki so bili manj uspešni, saj je povprečni IT 0,32.
Na tretji taksonomski stopnji so učenci pri biologiji reševali naloge nekoliko pod povprečjem, saj je skupni IT
0,47, pri fiziki pa precej pod povprečjem (0,15).
Pri biologiji so uspešno reševali naloge na vseh taksonomskih stopnjah. Najuspešnejši so bili pri reševanju nalog
druge taksonomske stopnje. Morda je vzrok za to izbor dobro utrjene vsebine na drugi taksonomski stopnji, tip
nalog in primeri iz vsakdanjega življenja, s katerimi smo preverjali razumevanje ponujene teme.
Pri kemiji je preizkus zajemal naloge prve in druge taksonomske stopnje, ki so jih reševali manj uspešno kot pri
biologiji, vendar še vedno v povprečju.
Pri fiziki so pričakovano bolje reševali naloge prve in druge taksonomske stopnje kakor tretje.
Zastopanost minimalnih in temeljnih standardov v celotnem preizkusu in v posameznih vsebinskih sklopih
Slika 4.4.5.6: Zastopanost standardov glede na posamezni vsebinski sklop in celoten preizkus
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Največ postavk v preizkusu znanja preverja temeljne standarde znanja. Celoten preizkus znanja je preverjal 56 %
temeljnih standardov in 44 % minimalnih standardov. Pri nekaterih ciljih iz učnega načrta standard znanja ni
opredeljen. Taka razporeditev se pojavlja v vseh letih, zato komisija ugotavlja, da bi bilo potrebno tako cilje kot
tudi standarde znanja v učnem načrtu za naravoslovje nujno posodobiti. Opozoriti moramo tudi, 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.
Pri vsebinskem sklopu biologija prevladujejo (34 %) temeljni standardi, 26 % vseh nalog pa je preverjalo znanje
minimalnih standardov znanja. Glede na IT 0,64 so bili učenci nadpovprečno uspešni pri reševanju nalog
minimalnega standarda, prav tako pri reševanju nalog, ki so zajemale temeljne standarde (IT = 0,57).
Pri vsebinskem sklopu kemija sta obe nalogi preverjali minimalne standarde znanja, 12 % celotnega testa.
Pri vsebinskem sklopu fizika pa so naloge vključevale 22 % temeljnih standardov in
6 % minimalnih standardov glede na celoten test. Minimalne standarde je zajemala 1 naloga, pri kateri so bili
učenci uspešni (IT = 0,45). Manj uspešno so reševali večino nalog, ki so zajemale temeljne standarde znanja, še
posebej naloga 1 ter postavki 4.2 in 6.2.
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Zastopanost različnih tipov nalog v preizkusu znanja
Slika 4.4.5.7: Zastopanost tipov nalog
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V preizkusu znanja prevladujejo naloge kratkega odgovora (58 %), sledile so naloge obkroževanja (28 %), zapis
kratkega odgovora (10 %) in naloge razvrščanja (4 %).
Pri biologiji prevladujejo naloge kratkega odgovora, 26 % glede na celoten preizkus (IT = 0,64), nato naloge
obkroževanja, 24 % glede na celoten preizkus (IT = 0,61). Najmanj je nalog zapisa kratkega odgovora, 10 % glede
na celoten preizkus (IT = 0,47).
Nalogi pri kemiji sta enakega tipa, in sicer kratkega odgovora, 12 % glede na celoten preizkus (IT = 0,55).
Pri fiziki prevladujejo naloge kratkega odgovora, 20 % glede na celoten preizkus (IT = 0,21). Najmanj je nalog
razvrščanja, 4 % glede na celoten preizkus (IT = 0,61), in nalog obkroževanja, 4 % glede na celoten preizkus (IT = 0,54).
Pri biologiji so učenci približno enako uspešno reševali tako naloge kratkega odgovora in obkroževanja kot zapisa
kratkega odgovora. Pri fiziki so bolje reševali naloge razvrščanja in obkroževanja kakor tipa kratek odgovor.

SKLEPNE UGOTOVITVE
Preizkus je opravljalo 120 učencev iz skoraj vseh statističnih regij Slovenije. Nadpovprečno število točk so dosegli
učenci obalno-kraške, osrednjeslovenske, podravske in savinjske regije. Uspešnost reševanja preizkusa iz
naravoslovja je v letu 2018 enaka kot v letu 2016. Porazdelitev dosežkov je normalna.
Učenci so glede na skupni indeks težavnosti (0,51) nadpovprečno dobro reševali naloge iz biologije (0,59).
Nekoliko nad povprečjem so reševali nalogi iz kemije (0,55), naloge iz fizike pa pod povprečjem (0,34). Analiza
uspešnosti glede na taksonomske stopnje je pri nekaterih nalogah pokazala, da na uspešnost reševanja bolj
vplivajo poznavanje vsebine, tip naloge in jasnost navodil kakor sama taksonomska stopnja. V preizkusu
prevladujejo naloge, ki preverjajo temeljne standarde znanja. Najpogostejše so naloge tipa kratkega odgovora.
Učenci najbolje rešujejo naloge obkroževanja in razvrščanja, pri biologiji in kemiji pa tudi naloge kratkega
odgovora.

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

533

I. DEL
BIOLOGIJA

1.

Kaj od naštetega sodi med predstavnike žive narave?
Obkroži črko pred tremi pravilnimi odgovori.
A Proizvajalci.
B Voda.
C Porabniki.
D Sonce.
E Prst.
F

Zrak.

G Razkrojevalci.
(3 točke)
2. V živih bitjih nenehno potekajo različni procesi.
a) Kateri od naštetih procesov je značilen samo za rastline?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Dihanje.
B Fotosinteza.
C Rast.
D Razmnoževanje.

b) Pri katerem od naštetih procesov se v rastlinah porablja kisik?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Pri dihanju.
B Pri fotosintezi.
C Pri gnojenju.
D Pri presajanju.
(2 točki)
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3. Katerega plina je pri človeku veliko več v izdihanem zraku kakor v
vdihanem zraku? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Dušika.
B Vodika.
C Ogljikovega dioksida.
D Kisika.
(1 točka)
4. Kri človeka sestavljajo krvna plazma in krvna telesca.
a) Katera sestavina krvi je pomembna za prenos kisika po telesu?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Eritrociti ali rdeča krvna telesca.
B Trombociti ali krvne ploščice.
C Krvna plazma.
D Levkociti ali bela krvna telesca.
b) Katera sestavina krvi je pomembna za zaustavitev krvavenja?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Eritrociti ali rdeča krvna telesca.
B Trombociti ali krvne ploščice.
C Krvna plazma.
D Levkociti ali bela krvna telesca.
c) Katera sestavina krvi je pomembna za obrambo telesa pred tujki?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Eritrociti ali rdeča krvna telesca.
B Trombociti ali krvne ploščice.
C Krvna plazma.
D Levkociti ali bela krvna telesca.
(3 točke)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

535

5. Oglej si živali na slikah in odgovori na vprašanja. Odgovore napiši na črte.

Kit

Žaba

Polž

Kača

Riba

Školjka

a) Katera žival je sesalec?
______________________________

b) Katera žival je dvoživka?
______________________________

c) Katera žival je plazilec?
______________________________

(3 točke)

(Vir slik: M. Würmli, Mala enciklopedija narave, Mladinska knjiga, Ljubljana 1984;
Živalstvo Evrope, Mladinska knjiga, Ljubljana 1981.)
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6. Na sliki je prebavni sistem človeka. Kateri organi so označeni s puščicami?
Odgovore napiši na črte k številkam.

1
2

3

(3 točke)

(Vir slike: Arhiv Rica.)
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7. Med slano vodo in pitno vodo obstajajo razlike.
a) V zamrzovalnik postaviš posodi s pitno in s slano vodo.
Katera voda bo zmrznila prej? Odgovor napiši na črto.
____________________________________________________________________

b) Ali se jajce pozneje potopi v slani ali pitni vodi? Odgovor napiši na črto.
______________________________

c) Ali se lažje naučimo plavati v morju ali v jezeru? Odgovor napiši na
črto.
______________________________

(3 točke)

538

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

8. Čutila imajo v našem telesu pomembno vlogo, zato jih moramo varovati.
a) Petrin oče dela v tovarni, v kateri je veliko hrupa. Kaj lahko stori, da bi
zmanjšal posledice hrupa za sluh? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A Lahko bi uporabil ušesne čepke.
B Lahko bi poslušal svojo glasbo.
C Lahko bi pil veliko tekočine.
D Lahko bi po delu hodil na sprehod.

b) Nikina mama dela v pisarni po 8 ur za računalnikom. Kaj lahko stori, da
bi preprečila škodljive posledice za vid? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A Lahko si nadene očala z dioptrijo.
B Lahko bi se usedla bliže k ekranu.
C Med delom bi lahko naredila več kratkih odmorov.
D Lahko si nadene sončna očala.

c) Jože pa dela v tovarni barvil. Kaj lahko stori, da bi ohranil občutljivost
voha? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Lahko bi si redno čistil nos.
B Med delom bi lahko pil mleko.
C Med delom bi se večkrat nadišavil.
D Lahko bi uporabljal zaščitno masko.
(3 točke)
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9. Družina Kovač je nabrala veliko gob, ki so jih pripravili za večerjo. Pojedli
so vse gobe. Pozneje pa so ugotovili, da so pojedli tudi vražjega gobana, ki
je strupen. Kako mora družina ukrepati, da bo zmanjšala posledice
zastrupitve? Dva možna ukrepa napiši na črti.
Ukrep 1: _________________________________________________________
Ukrep 2: _________________________________________________________
(2 točki)

10. V Markovi družini oče pogosto popiva in je nasilen. Marko je večkrat tepen.
V katerih organizacijah, ki skrbijo za varnost otrok, bi Marko lahko poiskal
pomoč? Na črti napiši imeni dveh organizacij.
Ime organizacije 1: ________________________________________________
Ime organizacije 2: ________________________________________________
(2 točki)
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11. Oglej si plakat in reši nalogo.
Plakat

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

a) Kako bi naslovil plakat glede na to, kar predstavlja? Odgovor napiši na
črto.
____________________________________________________________________

b) Na črte opiši sliko, ki bi jo lahko dodal in bi se ujemala s slikama 1 in 2
na plakatu.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(Vir slik: https://www.google.si/search?q=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zwRpUoO7IOTj4QSy24HgBw&
sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1365&bih=833#q. Pridobljeno: 20. 12. 2013.)
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c) Na črte opiši sliko, ki bi jo lahko dodal in bi se ujemala s slikama 3 in 4
na plakatu.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(3 točke)

12. Ob prometni nesreči se je razlilo kurilno olje blizu črpališča pitne vode.
a) Razloži, zakaj je bila onesnažena pitna voda tudi v oddaljenih krajih.
Odgovor napiši na črti.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

b) Zakaj morajo na mesto razlitja priti gasilci? Odgovor napiši na črti.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(2 točki)
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II. DEL
KEMIJA

1. Voda je lahko v različnih agregatnih stanjih.
a) V katero agregatno stanje se spremeni tekoča voda, če jo segrejemo
nad 100 ºC?
Odgovor napiši na črto.
____________________________________________

b) V katero agregatno stanje se najprej spremeni vodna para, ko jo
ohlajaš?
Odgovor napiši na črto.
____________________________________________

c) V katero agregatno stanje se najprej spremeni led, ko ga segrevaš?
Odgovor napiši na črto.
____________________________________________

(3 točke)
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2. a) V ponvi gori olje. S čim bi pogasili začetni požar, če nimamo gasilnega
aparata? Odgovor napiši na črto.
____________________________________________________________________

b) V šoli je zagorelo v električni omarici. S katerim gasilnim aparatom
moramo gasiti? Odgovor napiši na črto.
____________________________________________________________________

c) Zaradi odvržene cigarete je zagorelo ostrešje. S katero snovjo bodo
gasilci pogasili ogenj?
Odgovor napiši na črto.
____________________________________________________________________
(3 točke)

544

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

III. DEL
FIZIKA

1. Osebni avto je odpeljal od doma. S stalno hitrostjo 100 km/h je vozil po
avtocesti in se ustavil na bencinski postaji.
a) Kako se imenuje gibanje, ko je avto speljal od doma?
Odgovor napiši na črto.
________________________________________

b) Kako se imenuje gibanje, ko avto vozi s stalno hitrostjo po avtocesti?
Odgovor napiši na črto.
________________________________________

c) Kako se imenuje gibanje, ko se je avto začel ustavljati na bencinski
postaji?
Odgovor napiši na črto.
________________________________________

(3 točke)
2. Poznamo sile, ki delujejo na dotik, in sile, ki delujejo na daljavo. Spodaj
naštete sile razvrsti na ustrezna mesta v preglednici.
magnetna sila, sila mišic, trk avtomobila, električna sila
Sile na daljavo

Sile na dotik

(2 točki)
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3. Zvok je vse okrog nas. Zvok potuje povsod, razen po brezzračnem
prostoru.
Obkroži črko pred pravilno trditvijo.
a) Telesa, ki oddajajo zvok:
A mirujejo,
B se ohlajajo,
C se tresejo,
D se svetijo.

b) Telesa, ki sprejemajo zvok:
A se svetijo,
B se tresejo,
C mirujejo,
D se segrevajo.
(2 točki)
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4. Oglej si narisano električno omrežje in odgovori na vprašanja. Odgovore
napiši na črte.
+ -

Ž1

S1

Ž2

Ž3

S2

a) Skozi katere žarnice teče tok, če je vklopljeno samo stikalo S1?
________________________________________

b) Skozi katere žarnice teče tok, če je vklopljeno samo stikalo S2?
________________________________________

c) Skozi katere žarnice teče tok, če sta vključeni stikali S1 in S2?
________________________________________

(3 točke)
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5. Oglej si sliko in odgovori na vprašanji. Odgovora napiši na črti.

a) Kakšna bo posledica oblaganja hiše s stiroporom v bivalnem prostoru
poleti?
____________________________________________________________________

b) Kakšna bo posledica oblaganja hiše s stiroporom v bivalnem prostoru
pozimi?
____________________________________________________________________

(2 točki)

(Vir slike: http://uciteljska.net. Pridobljeno: 20. 12. 2013.)
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6. a) Ljudje se poleti pogosto oblačimo v oblačila svetlih barv in ne temnih
barv. S fizikalnega stališča pojasni, zakaj se poleti pogosteje oblačimo
v svetla oblačila. Odgovor napiši na črti.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

b) Na sončni svetlobi je Lukova peresnica rdeče barve, Janezova pa
modre. Kaj je fizikalni vzrok, da sta peresnici videti obarvani? Odgovor
napiši na črti.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(2 točki)
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5 ANALIZE ANKET
5.1 Analiza anketnega vprašalnika o izvedbi nacionalnega
preverjanja znanja za ravnatelje osnovnih šol
Spremljava izvedbe NPZ v šolskem letu 2017/2018 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 12. junija do 3. julija).
Na anketo za ravnatelje osnovnih šol je odgovarjalo 426 ravnateljev, to je 88 % ravnateljev vseh izobraževalnih
ustanov, ki so v šolskem letu 2017/2018 izvajale NPZ v 6. in/ali 9. razredu (484 izobraževalnih ustanov). V šolskem
letu 2016/2017 je bil delež vključenih v anketo 90,5 %. Po regijah se deleži sodelujočih v anketi gibljejo od najmanj
80 % (savinjska regija) do največ 100 % (koroška, zasavska in goriška regija).
Stališča ravnateljev do NPZ. Večina ravnateljev upošteva dosežke NPZ pri načrtovanju prihodnjega dela (91,3 %;
odgovora Zelo se strinjam. / Strinjam se.). Nekoliko manjšemu številu ravnateljev se zdi NPZ smiseln in koristen, ker
daje učencu in učitelju dodatno informacijo o znanju učenca (90,4 %), hkrati pa menijo, da bi moral imeti dosežek
učenca pri NPZ večjo veljavo (87,1 %). Več kakor 80 % jih meni, da so izobraževanja o analizah dosežkov in o
vrednotenju NPZ, ki jih pripravlja Ric, za učitelje koristna (85,2 %) in da daje NPZ učiteljem dodatne informacije o
kakovosti njihovega dela (82,2 %). Več kakor 70 % se jih strinja s trditvami, da NPZ vpliva na izboljšanje dela na šoli
(77,5 %), odkriva šibka oziroma močna področja v znanju učencev, predpisanem z učnimi načrti (75,6 %; 73,9 %),
manj kakor 70 % pa, da je NPZ vplival na izboljšanje kakovosti poučevanja (69,0 %) in na izboljšanje kakovosti
ocenjevanja pri pouku (59,9 %).
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 461 šolami, ki so v šolskem letu 2017/2018 izvajale NPZ iz tretjega predmeta v 9.
razredu, jih je na anketo odgovorilo 405 (87,9 %). Od teh jih NPZ iz tretjega predmeta ni prostovoljno izvedlo 352
(86,9 %; leta 2017: 83,3 %), 53 šol pa je to možnost izkoristilo: NPZ iz enega tretjega predmeta je prostovoljno
izvedlo 18 šol, iz dveh tretjih predmetov 20 šol, iz treh tretjih predmetov 10 šol in iz štirih tretjih predmetov 5 šol.
Skupno število vseh prostovoljnih izvedb NPZ iz tretjega predmeta je bilo 108 (leta 2017: 151); od tega 33 iz
kemije, 29 iz angleščine, 18 iz glasbene umetnosti, 15 iz tehnike in tehnologije in 13 iz nemščine. Šole so ga
izvajale na dva načina: s preizkusom znanja v celoti ali samo s posameznimi nalogami iz preizkusa.
Težave pri izvedbi NPZ. Ravnatelji so največ težav pri izvedbi NPZ zaznali zaradi slabše motivacije učencev za NPZ
(leta 2018: 19,7 %; leta 2017: 17,4 %; leta 2016: 23,9 %; leta 2015: 25,2 %). Razloge zanjo pripisujejo temu, da učenci
v NPZ ne vidijo smisla (ne jemljejo ga resno, ker se dosežki ne upoštevajo nikjer in zato nimajo nobenega vpliva,
večina jih je že vpisanih v srednje šole, povratna informacija pa jim ne pomeni ničesar). Za povečanje motivacije
učencev predlagajo, da naj NPZ pridobi na veljavi; dosežki naj se zapišejo v spričevalo oziroma upoštevajo pri
šolski oceni ali pri vpisu na srednje šole.
Slabšo motivacijo učiteljev za NPZ, ki jo v letošnjem letu izpostavlja manj ravnateljev kot v preteklih letih (leta
2018: 3,3 %; leta 2017: 4,4 %), najpogosteje povezujejo s tem, da NPZ nima nobene veljave. Posamezni ravnatelji
navajajo, da so v precepu med odnosom učencev do NPZ in pričakovanji staršev; da je NPZ dodatno delo, ki je
motnja v pouku in bi lahko bil organiziran drugače (npr. standardizirani preizkusi, dosegljivi na spletu); da so
učitelji navkljub trudu odvisni od motivacije učencev; da morajo učitelji napraviti analizo dosežkov NPZ (predlog
je, naj to pripravi Ric). Za izboljšanje ravnatelji predlagajo, naj dosežki NPZ v bodoče pridobijo na pomenu.
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Težavo v odnosu staršev do NPZ, ki smo jo v letu 2018 prvič vključili v vprašalnik, zaznava 35 ravnateljev (8,2 %). Od
teh jih večina ugotavlja, da se starši za NPZ ne zanimajo, ker v njem ne vidijo smisla. S tem povezujejo tudi
prisotnost staršev na vpogledih, ki je zelo nizka. Nekateri ravnatelji opažajo, da starši povezujejo dosežke NPZ s
kakovostjo dela na šoli; če so dosežki pod državnim povprečjem, starši menijo, da je šola slaba in prav tako učitelji.
V takih primerih ravnatelji predlagajo, naj starše o namenu NPZ obveščajo višji organi oziroma naj se izda
publikacija, ki naj staršem na kratko pojasni, da NPZ niso namenjeni primerjavam učiteljev določenega predmeta.
Pri vrednotenju NPZ so bile različne težave (leta 2018: 4,7 %; leta 2017: 6,4 %), več je bilo vsebinskih kakor
tehničnih; posamezno je običajno izpostavil en ravnatelj. Tehnične so povezane z razvrščanjem učiteljev za
ocenjevanje preizkusov (npr. učiteljica, ki je bila prijavljena za vrednotenje v 6. razredu, je bila prestavljena v 9.
razred, zato so preizkuse 6. razreda vrednotile učiteljice razrednega pouka, ki v 6. razredu ne poučujejo). Dva
ravnatelja sta predlagala, naj Ric ne menja učiteljev, ki jih določi šola, druga dva, naj učitelji razrednega pouka ne
vrednotijo preizkusov NPZ, in en, naj učitelji razrednega pouka vrednotijo preizkuse NPZ vsako drugo leto.
Ravnatelji pogosteje omenjajo vsebinske težave pri vrednotenju, kot npr. nestrinjanje z navodili za vrednotenje
(predlog je upoštevanje strokovnosti in avtonomnosti učitelja); problematična se jim zdi neobjektivnost
vrednotenja (nedoslednost in površnost, merila za vrednotenje ne upoštevajo vseh odgovorov učencev); učenci
nalog niso rešili, ker vsebina še ni bila obravnavana med poukom. Posamični težavi sta bili: neprofesionalen odnos
pomočnikov glavnega ocenjevalca do učiteljev ocenjevalcev in neprimeren čas za vrednotenje (izvedba NPZ naj
se premakne v čas pred majem).
Letos je čas izvedbe NPZ predstavljal večjo težavo kakor lani (leta 2018: 5,9 %; leta 2017: 1,8 %), predvsem zaradi
prvega dneva pisanja NPZ, v petek 4. 5., ko je bilo veliko učencev odsotnih zaradi podaljšanih prvomajskih
praznikov. Težavo je izpostavilo 21 ravnateljev; med njimi jih je več predlagalo prvi dan pisanja NPZ v začetku
tedna po prvomajskih praznikih, dva pa konec aprila. Dva ravnatelja sta izpostavila neustrezen čas pisanja, ker se ta
ne ujema s pričetkom pouka na šoli. Posamično izpostavljeni težavi sta bili: časovno neustrezno izvajanje NPZ v 9.
razredu, ki ne omogoča napredka v znanju učencev (predlog je ob koncu 8. ali v začetku 9. razreda), ter
neustrezno izvajanje NPZ v maju zaradi drugih dejavnosti na šoli v tem obdobju (predlog je marec ali april).
Organizacija prostorov za izvedbo NPZ je bila motena (leta 2018: 5,6 %; leta 2017: 4,4 %) največkrat 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 2018: 3,1 %; leta
2017: 3,0 %). Za odpravo težav so trije ravnatelji predlagali, naj se omogoči združevanje teh učencev v iste skupine
oz. v isti prostor, eden je izrazil, da prilagoditve za posamezne učence niso smiselne, drugi je predlagal, naj bodo
pogoji pisanja za vse učence enaki (s prilagoditvami ali brez), tretji, naj učenci s prilagoditvami pišejo v istem
prostoru kot ostali, četrti je predlagal drugačne prilagoditve učencev, peti, naj bo sistem za izdajanje odločb
strožji, in šesti, naj učenci s posebnimi potrebami skupaj rešujejo standardizirane preizkuse. Razen tega je več
ravnateljev manjših šol izpostavilo prostorsko stisko; en je predlagal avtonomijo šole pri urejanju prostora,
drugemu se obeta prizidek, tretji je predlagal, naj se NPZ v 6. in 9. razredu ne izvajata sočasno.
Organizacija pouka med izvedbo NPZ je bila motena (leta 2018: 4,7 %; leta 2017: 4,1 %) zaradi pomanjkanja prostorov
in učiteljev (veliko jih je bilo v nadzoru), večjega števila učencev s posebnimi potrebami ter bolniških odsotnosti. Več
ravnateljev je težavo reševalo z organizacijo zunajšolskih dejavnosti, pri nekaterih je odpadel pouk, posamezni pa so
predlagali, naj pouk poteka po končanem NPZ iz določenega predmeta, naj se uskladijo vnaprej znani termini
različnih institucij (npr. Ric, MIZŠ in MOL), NPZ v 6. in 9. razredu naj se izvajata ob različnih terminih, določi naj se dan
brez ure (kadar se NPZ ne ujema s pričetkom pouka na šoli), uvedejo naj se sprejemni izpiti za vpis v srednje šole.
Največ težav s Pošto Slovenije (leta 2018: 4,0 %; leta 2017: 1,6 %) je bilo povezanih s pobiranjem gradiva; v osmih
primerih je poštni delavec pozabil prevzeti gradivo (šole so ga zato morale klicati), v treh primerih pa na šolo ni
prišel pravočasno. Posamične težave so bile: poštni delavec ni želel izročiti gradiva tajnici, čeprav je imel
podpisano pooblastilo za prevzem gradiva, gradivo je bilo poškodovano, vrečka z gradivom je bila poškodovana,
vrečk za pobiranje gradiva je bilo premalo.
Težave pri načinu pakiranja preizkusov (leta 2018: 1,6 %; leta 2017: 2,3 %) so bile: premajhno število vrečk za
vračanje gradiva na dveh šolah (predlog je, naj bo število vrečk vezano na normativ 15 učencev v skupini),
posamezna pakiranja za učence s posebnimi potrebami (predlog je skupno pakiranje), preveč vrečk za vračanje
gradiva za učence s posebnimi potrebami, raztrgane vrečke, zmečkane šifre v vrečki, pri vseh predmetih je bilo
poslanih preveč preizkusov za 6. razred. Dva ravnatelja ugotavljata, da je pakiranje predrago in prezapleteno; eden
predlaga e-dostavo (podobno kot pri tekmovanju Kenguru v organizaciji DMFA), drugi pa, da naj bodo naloge
dostopne prek spleta.
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Težava je bila tudi pri predvajanju zvočnega posnetka pri angleščini in glasbeni umetnosti, saj je ta prenehal
delovati. En ravnatelj je zapisal, da težavo predstavlja tudi obravnavanje dosežkov NPZ na občinskem svetu, kjer
svetniki zahtevajo razlago, zakaj so dosežki šole pri NPZ pod državnim povprečjem.
Največ specifičnih težav pri izvedbi NPZ je bilo povezanih z učenci s posebnimi potrebami (leta 2018: 6,8 %; leta
2017: 7,8 %). Najpogostejši razlogi za težave so bili: veliko učencev s posebnimi potrebami, kar pomeni
pomanjkanje prostorov in nadzornih učiteljev in posledično zapletena organizacija pouka za ostale učence, –
ravnatelji predlagajo, naj bo omogočeno prilagodljivejše združevanje učencev v skupine (npr. združevanje
učencev s posebnimi potrebami v eno skupino, združevanje učencev brez posebnih potreb z učenci s posebnimi
potrebami v eno skupino), en ravnatelj predlaga skupno reševanje standardiziranih preizkusov, drugi pa, naj se
ukine NPZ za učence s posebnimi potrebami. En ravnatelj opozarja na (pre)več dostavljenih vrečk (za enega
učenca ena vrečka) in predlaga, naj se na šolo dostavi ena skupna vrečka za vse učence s posebnimi potrebami.
Trije ravnatelji so izpostavili težavo pri izvajanju NPZ s pomočnikom bralcem (navodila za bralca pri matematiki so
bila premalo jasna; v odločbi o usmeritvi učenca je prilagoditev »branje teksta«, ki se pri NPZ iz angleščine ni
upoštevala; učenec z dodeljenim pomočnikom bralcem je želel imeti pri branju več pomoči, kot je bilo
dovoljeno). Posamezne težave so bile: preizkusi niso bili natisnjeni na rumeni podlagi, kar ni v skladu z odločbami,
učenec je bil premeščen v bolnišnično šolo, s čimer je šola pravočasno seznanila Ric. Dva ravnatelja predlagata
celovito prenovo sistema za določanje prilagoditev (strožji sistem z manj prilagoditvami).
Težavo pri izvedbi za učence NIS je izpostavil en ravnatelj, ki je zapisal, da dodatne prilagoditve za učence NIS niso
bile mogoče, kar naj bo v prihodnje izvedljivo.
Težavo z odraslimi sta opisala dva ravnatelja: prvi je izpostavil neudeležbo odraslih, drugi pa, da je odrasli želel
opravljati NPZ na nekdanji osnovni šoli, ki mu tega ni omogočila. Predlagal je, naj se v takih primerih odraslemu
omogoči opravljanje NPZ v zavodu za odrasle.
E-vrednotenje. Analizirali smo odgovore tistih šol, na katerih se je v šolskem letu 2017/2018 izvajalo evrednotenje v 6. in/ali 9. razredu in ki so odgovorile na vprašanja o e-vrednotenju (403 šole oziroma 87,6 % od 460
šol z e-vrednotenjem).
Informiranje in usposobljenost za e-vrednotenje. Ravnatelji ocenjujejo informiranje in usposobljenost za evrednotenje z visokimi povprečnimi ocenami na lestvici ocen 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 z oceno4,4 in
gradivo, objavljeno na eRicu za učitelje, z oceno 4,6.
E-vrednotenje s programom RM Assessor. 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
2018: 41,9 %; leta 2017: 38,0 %) ali pa so učitelji istega predmeta z vrednotenjem pričeli skupaj v šoli, nato so
vrednotili samostojno v šoli (leta 2018: 22,6 %; leta 2017: 23,0 %). Skoraj vsi učitelji, ki so vrednotili doma, so imeli
to možnost tudi na šoli (93,1 %).
Vpogledi in poizvedbe. Večina ravnateljev je odgovorila, da niso imeli težav z izvedbo vpogledov (leta 2018: 97,0 %;
leta 2017: 97,5 %). V primerjavi z izvedbo vpogledov v preteklih letih, ko so se 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. Manjše sodelovanje staršev je mogoče pojasniti z možnostjo
elektronskega vpogleda, ki se ga lahko starši poslužujejo kjerkoli. Skoraj vse šole so imele dovolj časa za izvedbo
vpogledov (leta 2018: 97,3 %; leta 2017: 95,1 %) in posredovanje podatkov za poizvedbe (leta 2018: 98,8 %; leta 2017:
98,5 %).
Zagotavljanje kakovosti med e-vrednotenjem. Ric pripravi za učitelje ocenjevalce podatke o kakovosti njihovega
vrednotenja. Podatki so dostopni tudi ravnateljem in ti jih v večini pregledajo (87,1 %). Ravnateljem so dokumenti
s podatki o vrednotenju učiteljev razumljivi (popolnoma: 70,7 %; delno: 27,3 %). Sintezno poročilo in ukrepe za
izboljšanje vrednotenja pripravi 65,8 % ravnateljev. Tisti, ki jih ne pripravijo, odgovarjajo, da tega do sedaj še niso
delali iz teh razlogov: učitelji so vrednotili dobro, so zanesljivi in natančni, pri vrednotenju ni bilo težav in napak,
število napak se je zmanjšalo, napake se pojavljajo samo pri novih ocenjevalcih, izkušeni napak ne delajo, napake
se pojavljajo samo pri odprtih nalogah, ravnatelji tega niso načrtovali, to ni potrebno, to ni v pristojnosti ravnatelja,
v tem ne vidijo smisla, pomanjkanje časa, preveč drugih nalog, NPZ nima pomena. Nekaj ravnateljev še ni uspelo
pregledati podatkov, vendar jih nameravajo v prihodnje (med počitnicami, jeseni, pri analizi bi potrebovali
zunanjo strokovno pomoč). Tretji so odgovarjali, da analizo opravijo učitelji, saj so ti odrasli in dovolj samostojni ter
sami odgovorni za svoje delo, za svoje delo prejmejo plačilo, vrednotenje zadeva stroko in ne ravnatelja. Nekateri
so zapisali, da so povratne informacije nerazumljive, v šolsko delo ne prinašajo pomembne informacije. Pogosto
so odgovarjali, da se o podatkih na šoli pogovarjajo, poročila pa ne napišejo (v aktivih, osebno z učiteljem, ukrepe
za izboljšanje vključujejo v razgovor, učitelje pohvalijo, ustna analiza zadošča). Dva sta bila za ravnatelja
imenovana pred kratkim, zato sinteznega poročila še ne poznata.

552

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

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 institucije, ki izvajajo NPZ, presegajo 94 % (leta 2017: 93 %).
Ocena sodelovanja. Ravnatelji so sodelovanje z MIZŠ, DK NPZ, Ricem, ZRSŠ in 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 NPZ presegajo 4,3 (leta 2017: 4,2).
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 petim različnim informacijam o NPZ: publikaciji Informacije za
učence in starše, Koledarju NPZ, Navodilom za izvedbo NPZ, Letnemu poročilu o izvedbi 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), sledijo uporabnost publikacije Informacije za učence in starše (ocena: 4,4), programa Prijave KPP (ocena:
4,4) in Letnega poročila o izvedbi NPZ (ocena: 4,4). Večina ravnateljev je odgovorila, da staršem in učencem
predstavijo informacije o NPZ, ki so opisane v e-publikaciji Informacije za učence in starše (91,3 %), in da jim
posredujejo tudi povezavo do te publikacije (92,7 %).
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
2017/2018 potekalo na 377 šolah, ki so odgovarjale na anketo, oziroma 88,5 % (leta 2017: 91,1 %).
Ravnatelji pri prilagojenem izvajanju NPZ za učence s posebnimi potrebami, tako kot lani, z najvišjo povprečno
oceno vrednotijo sodelovanje Rica s šolo (ocena: 4,6). Nekoliko nižjo povprečno oceno dodeljujejo e-obrazcu za
prijavljanje učencev s posebnimi potrebami (program Prijave KPP; ocena: 4,4) in prilagoditvam preizkusov znanja
(ocena: 4,3).
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 (99,5 %), učiteljem
posredujejo analize dosežkov učencev svoje šole, ki jih pripravi Ric in so objavljene na spletni strani eRic (99,1 %),
analizo predstavijo učiteljskemu zboru na šoli (98,1 %), pri pripravi analize sodelujejo vsi učitelji predmeta, ki se
preverja (93,4 %), na šoli opravijo analizo razhajanj med pričakovanim in doseženim znanjem in poskušajo poiskati
vzroke za razhajanja (91,3 %), analizo dosežkov predstavijo svetu staršev (89,9 %), učiteljem posredujejo rešene in
ovrednotene preizkuse njihovih učencev v e-obliki, ki jih potrebujejo za podrobnejšo analizo (89,2 %), ugotovitve
o dosežkih učencev pri NPZ upoštevajo pri načrtovanju dela učiteljev za naslednja šolska leta (88,5 %), ugotovitve
o dosežkih učencev umeščajo v LDN in razvojni načrt šole (86,6 %), analiza dosežkov učencev je del procesa
samoevalvacije na šoli (85,9 %), pripravijo sintezno poročilo o analizi dosežkov učencev svoje šole (85,9 %), na šoli
opravijo primerjalno analizo dosežkov učencev v 6. in 9. razredu iste generacije (83,3 %) in primerjavo dosežkov po
letih (82,2 %), analizo dosežkov predstavijo staršem učencev, ki so se udeležili NPZ (52,8 %), najmanj pa jih opravi
analizo kakovosti vrednotenja učiteljev s šole (46,2 %), čeprav se je delež v primerjavi z lanskim letom povečal
za 4,9 odstotne točke, s predlanskim pa za 17,5 odstotne točke.
Sintezno poročilo o analizi dosežkov učencev šole največkrat zajema primerjavo dosežkov učencev šole z dosežki
na državni ravni (83,6 %), ukrepe za izboljšanje doseženega znanja pri NPZ v prihodnje (75,4 %), navedbo vzrokov
za razhajanja med pričakovanim in doseženim znanjem (65,5 %), poglobljeno opisno (vsebinsko) analizo
doseganja ciljev/standardov za šolo/razred (63,1 %), primerjalno analizo dosežkov učencev 6. in 9. razreda iste
generacije (60,1 %), analizo razhajanj med pričakovanim in doseženim znanjem (54,2 %) ter primerjalno analizo
dosežkov po letih (48,6 %). Nekatere šole analizirajo tudi povezanost s šolskimi ocenami in dosežke učencev s
posebnimi potrebami glede na učence brez posebnih potreb. Posamezni odgovori so: primerjalne analize
dosežkov med oddelki/učnimi skupinami, analize po spolu, po posameznikih in po učni snovi, iskanje dodatnih
razlogov za dosežek pri NPZ (socialno okolje, obisk knjižnice, število knjig doma, korelacija spodbud od doma ipd.),
priprava poročila razrednika o delu v oddelku, obiskovanju dodatnega in dopolnilnega pouka, učencih s
posebnimi potrebami, nadarjenih učencih in ostalih specifikah, ki so povezane z dosežki pri NPZ.
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 2018, ter primernosti in zahtevnosti nalog NPZ. Učitelje smo tudi spraševali po
dejavnostih, ki jih namenjajo dodatni informaciji o dosežkih učencev njihove šole pri NPZ, in spletni aplikaciji ebanka nalog Ric.
V sklopu vprašanj o e-vrednotenju smo želeli izvedeti, ali so bile informacije in usposabljanja za e-vrednotenje
kakovostna 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 evrednotenja – zanimala so nas mnenja učiteljev o posameznih uporabnostih programa RM Assessor, kje in na
kakšen način se je izvajalo e-vrednotenje, kateri računalnik in brskalnik so učitelji uporabljali pri e-vrednotenju,
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.
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 4. junija 2018. 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 1.800 od 3.071 učiteljev (58,6 %), ki so v letu 2018
elektronsko vrednotili preizkuse znanja pri predmetih NPZ v 6. razredu osnovne šole (slovenščina 64,4 %,
angleščina 47,7 %, nemščina 59,7 %, matematika 61,7 %). Učiteljev, ki so letos prvič e-vrednotili preizkuse znanja, je
bilo 284 od 1.800 oz. 15,8 % (leta 2017: 21,5 %).
Informiranje in usposabljanje za e-vrednotenje. Pomočniki za e-vrednotenje so izvedli predstavitev programa
RM Assessor za 69,4 % anketiranih učiteljev ocenjevalcev. Informiranja in usposabljanja so bila kakovostna, saj so
povprečne ocene za vse dejavnosti višje od 4,5 (na lestvici ocen od 1 do 5): predstavitev programa RM Assessor, ki
jo je izvedel pomočnik za e-vrednotenje na šoli, seznanitveni način programa RM Assessor; informacije o evrednotenju, ki jih učitelji dobivajo z Rica. Učitelje je o možnostih dostopa do povratne informacije o evrednotenju v letu 2017 in pridobitve potrdil za opravljeno delo obveščal ravnatelj. Okoli tri četrt (76,1 %) učiteljev
je odgovorilo, da jih je ravnatelj pravočasno seznanil z možnostjo dostopa do povratne informacije o evrednotenju, nekoliko manj (69,3 %) pa tudi z možnostjo pridobitve potrdil. Večina učiteljev je zadovoljna, da jih je
ravnatelj obvestil tudi o tem, kateri predmet in preizkuse katerega razreda bodo e-vrednotili pri NPZ 2018 (93,2 %).
E-vrednotenje s programom RM Assessor. Učiteljem so pri e-vrednotenju v pomoč tehnična navodila za uporabo
programa RM Assessor, ki so objavljena na eRicu za učitelje. V letošnjem letu je bilo največ tistih, ki so navodila
prebrali pred vrednotenjem (80,0 %), precej manj pa takih, ki so jih prebrali samo v primeru, ko so v programu
naleteli na težavo (9,3 %) oziroma jih sploh niso uporabili (10,4 %). Učitelji so posamezno uporabnost programa
RM Assessor ocenili z visokimi povprečnimi ocenami, saj vse presegajo oceno 4,4 (lestvica ocen je bila od 1 do 5). Z
najvišjo povprečno oceno so vrednotili možnost sporočanja problemov, možnost uporabe sporočil in hitrost
delovanja programa (vse ocena 4,7). Sledi razumljivost besedila v programu (ocena 4,6), preglednost programa in
uporaba popravnih znakov (oboje ocena 4,5) ter kakovost optično prebranih (skeniranih) preizkusov in uporaba
komentarjev (oboje ocena 4,4). Učitelji so najpogosteje vrednotili samostojno doma, čeprav so imeli to možnost
tudi na šoli (59,0 %), oziroma samostojno v šoli izven pouka (16,6 %), samostojno doma, ker niso imeli možnosti
vrednotenja v šoli (11,8 %), in skupaj z učitelji istega predmeta v šoli izven pouka (10,2 %). Za e-vrednotenje so
najpogosteje uporabljali brskalnik Chrome (59,5 %), Firefox (23,7 %) in Internet Explorer (14,8 %), delo pa so opravljali
na prenosniku (57,8 %) in namiznem računalniku v windowsih (38,8 %).
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Komunikacija s pomočnikom glavnega ocenjevalca. Komunikacija med učitelji in PGO je potekala brez večjih
težav. Pomoč glavnega ocenjevalca je potrebovalo 944 od 1.800 vseh anketiranih učiteljev (52,4 %) – od teh 25,9
% enkrat, 18,2 % dva- do trikrat, 5,1 % štiri- do petkrat in 3,2 % več kot petkrat. Večina učiteljev je odgovorila, da je
spremljanje njihovega dela s strani pomočnika koristno (92,9 %) 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 (ocena 4,8), z nekoliko nižjima pa
uporabnost posredovanih informacij (ocena 4,6) in pravočasnost posredovanih odgovorov na zastavljena
vprašanja (ocena 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) za učitelje
razumljivi in kako jih ocenjujejo. Odgovora, da so postopki popolnoma razumljivi ali delno razumljivi, sta bila izbrana
pogosteje (75,8 %; 23,5 %) kakor odgovor, da so postopki nerazumljivi, za katerega se je odločilo 12 od 1.800
učiteljev (0,7 %). 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 %),
drugi najpogostejši odgovor pa je bil nujno (nad 22 %).
Dodatna informacija o dosežkih učencev šole na NPZ. V zvezi z dodatno informacijo o NPZ učitelji po
pogostnosti izvajajo te dejavnosti: ravnatelj posreduje učiteljem analize dosežkov učencev svoje šole, ki jih pripravi
Ric in so objavljene na spletni strani eRic za ravnatelje (91,2 %); učitelji upoštevajo ugotovitve o dosežkih učencev
pri NPZ pri načrtovanju svojega dela za naslednja šolska leta (87,1 %); opravijo analizo razhajanj med pričakovanim
in doseženim znanjem ter poskušajo poiskati vzroke za razhajanja (85,1 %); analizo obravnavajo v aktivu (84,2 %);
analiza dosežkov učencev je del procesa samoevalvacije na šoli (81,7 %); analizirajo dosežke učencev, ki jih
poučujejo (80,4 %), opravijo primerjalno analizo dosežkov učencev 6. in 9. razreda iste generacije (74,1 %);
ravnatelj posreduje učiteljem ovrednotene preizkuse njihovih učencev (73,6 %); učitelji opravijo primerjavo
dosežkov po letih (73,3 %); pri pripravi analize sodelujejo vsi učitelji predmeta, ki se preverja (69,3 %).
E-banka nalog Ric. Spletno aplikacijo uporablja 597 anketiranih učiteljev (33,2 %), od teh največ za utrjevanje
učne vsebine oziroma snovi (31,8 %), preverjanje znanja (23,1 %) in ocenjevanje znanja (9,9 %).
9. razred
Anketni vprašalnik za učitelje ocenjevalce pri NPZ je izpolnilo 1.571 od 2.879 učiteljev (54,6 %), ki so v letu 2018
elektronsko vrednotili preizkuse znanja pri predmetih NPZ v 9. razredu osnovne šole (slovenščina 59,5 %,
angleščina 54,7 %, nemščina 61,5 %, matematika 54,0 %, kemija 55,0 %, tehnika in tehnologija 49,5 %, glasbena
umetnost 43,9 %). Učiteljev, ki so letos prvič e-vrednotili preizkuse znanja, je bilo 125 od 1.571 oz. 8,0 % (leta 2017:
22,8 %).
Informiranje in usposabljanje za e-vrednotenje. Pomočniki za e-vrednotenje so izvedli predstavitev programa
RM Assessor za 69,4 % anketiranih učiteljev ocenjevalcev. Informiranja in usposabljanja so bila kakovostna, saj so
povprečne ocene za vse dejavnosti višje od 4,4 (na lestvici ocen od 1 do 5): predstavitev programa RM Assessor, ki
jo je izvedel pomočnik za e-vrednotenje na šoli, – 4,6; seznanitveni način programa RM Assessor – 4,4; informacije o
e-vrednotenju, ki jih učitelji dobivajo z Rica, – 4,4. Učitelje je o možnostih dostopa do povratne informacije o evrednotenju v letu 2017 in pridobitve potrdil za opravljeno delo obveščal ravnatelj. Okoli tri četrt (76,9 %) učiteljev
je odgovorilo, da jih je ravnatelj pravočasno seznanil z možnostjo dostopa do povratne informacije o evrednotenju, nekoliko manj (69,4 %) pa tudi z možnostjo pridobitve potrdil. Večina učiteljev je zadovoljna, da jih je
ravnatelj obvestil tudi o tem, kateri predmet in preizkuse katerega razreda bodo e-vrednotili pri NPZ 2018 (93,6 %).
E-vrednotenje s programom RM Assessor. Učiteljem so pri e-vrednotenju v pomoč tehnična navodila za uporabo
programa RM Assessor, ki so objavljena na eRicu za učitelje. V letošnjem letu je bilo največ tistih, ki so navodila
prebrali pred vrednotenjem (75,3 %), precej manj pa takih, ki so jih prebrali samo v primeru, ko so v programu
naleteli na težavo (11,3 %) oziroma jih sploh niso uporabili (13,1 %). Učitelji so posamezno uporabnost programa
RM Assessor ocenili z visokimi povprečnimi ocenami, saj vse presegajo oceno 4,4 (lestvica ocen je bila od 1 do 5). Z
najvišjo povprečno oceno so vrednotili možnost sporočanja problemov, možnost uporabe sporočil in hitrost
delovanja programa (vse ocena 4,6). Sledi razumljivost besedila v programu (ocena 4,5), s povprečno oceno 4,4 pa
so ocenili: preglednost programa, kakovost optično prebranih (skeniranih) preizkusov, uporabo popravnih znakov
in uporabo komentarjev. Učitelji so najpogosteje vrednotili samostojno doma, čeprav so imeli to možnost tudi na
šoli (54,9 %) oziroma samostojno v šoli izven pouka (21,5 %) ter samostojno doma, ker niso imeli možnosti
vrednotenja v šoli (14,4 %). Za e-vrednotenje so najpogosteje uporabljali brskalnik Chrome (54,9 %), Firefox (27,2 %)
in Internet Explorer (15,5 %), delo pa so opravljali na prenosniku (56,7 %) in namiznem računalniku v windowsih
(39,1 %).
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Komunikacija s pomočnikom glavnega ocenjevalca. Komunikacija med učitelji in PGO je potekala brez večjih
težav. Pomoč glavnega ocenjevalca je potrebovalo 825 od 1.571 vseh anketiranih učiteljev (52,5 %) – od teh 22,9
% enkrat, 17,3 % dva- do trikrat, 6,6 % štiri- do petkrat in 5,7 % več kot petkrat. Večina učiteljev je odgovorila, da je
spremljanje njihovega dela s strani pomočnika koristno (88,4 %) in da jih ne moti, da imajo glavni ocenjevalec,
PGO in pooblaščeni sodelavci Rica vpogled v njihovo delo med e-vrednotenjem (84,2 %). 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 (ocena 4,7), z nekoliko nižjima pa
uporabnost posredovanih informacij (ocena 4,5) in pravočasnost posredovanih odgovorov na zastavljena
vprašanja (ocena 4,4).
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 (70,2 %; 28,8 %) kakor odgovor nerazumljivi (1,0 %), za
katerega se je odločilo 16 od 1.571 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 56 %), drugi najpogostejši odgovor pa je bil nujno (nad 16 %). Po oddaji preizkusov so lahko
učitelji pogledali, ali se njihovo vrednotenje preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo ujema z referenčnim
vrednotenjem predmetne komisije. Veliko jih je to možnost izkoristilo brez dodatnih opozoril (80,8 %), nekaj jih je
to storilo ob opozorilu PGO (12,7 %). Zelo malo je bilo učiteljev, ki niso vedeli, da ta možnost obstaja (3,9 %), in še
manj tistih, ki svojih točkovanj niso primerjali zato, ker niso našli oddanih preizkusov (1,7 %).
Dodatna informacija o dosežkih učencev šole na NPZ. V zvezi z dodatno informacijo o NPZ učitelji po
pogostnosti izvajajo te dejavnosti: učitelji analizirajo dosežke učencev, ki jih poučujejo (97,5 %); ravnatelj
posreduje učiteljem analize učencev svoje šole, ki jih pripravi Ric in so objavljene na spletni strani eRic za
ravnatelje (92,9 %); učitelji opravijo analizo razhajanj med pričakovanim in doseženim znanjem ter poskušajo
poiskati vzroke za razhajanja (92,2 %); analizo obravnavajo v aktivu (92,0 %); ugotovitve o dosežkih učencev pri
NPZ upoštevajo pri načrtovanju svojega dela za naslednja šolska leta (91,9 %); ravnatelj posreduje učiteljem
ovrednotene preizkuse njihovih učencev (83,8 %); pri pripravi analize sodelujejo vsi učitelji predmeta, ki se
preverja (82,4 %); analiza dosežkov je del procesa samoevalvacije na šoli (80,5 %); opravijo primerjalno analizo
dosežkov učencev 6. in 9. razreda iste generacije (71,8 %) in primerjavo dosežkov po letih (68,8 %).
E-banka nalog Ric. Spletno aplikacijo uporablja 903 anketirani učitelji (57,5 %), od teh največ za utrjevanje učne
vsebine oziroma snovi (53,9 %), preverjanje znanja (47,9 %) in ocenjevanje znanja (27,4 %).

556

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

6 UGOTOVITVE IN OCENE DRŽAVNE
KOMISIJE ZA VODENJE
NACIONALNEGA PREVERJANJA
ZNANJA V ŠOLSKEM LETU
2017/2018
Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu
Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine je pisalo 17.528 učencev. Skupni dosežek na preizkusu je bil letos 46,24
odstotne točke (standardni odklon je bil 19,00 točke). Primerjava dosežkov učenk in učencev tudi letos kaže nekoliko
večjo uspešnost učenk v primerjavi z učenci. Porazdelitev dosežkov učenk je nekoliko manj pomaknjena v desno kot
zadnja leta, z bolj »razpršenim« in nekoliko nižje umeščenim vrhom: med 45 in 65 odstotnimi točkami. Pri učencih je
ta glede na nižji povprečni dosežek prav tako nižji: med 32 in 50 odstotnimi točkami. Tudi letos je najvišjih dosežkov
pri učencih nekoliko manj kakor pri učenkah, za najnižje dosežke pa velja ravno nasprotno. Razlike v dosežku med
regijami so zelo majhne, kljub temu pa je tokrat nekoliko nad povprečjem edinole osrednjeslovenska regija (48,45 %),
v povprečju sta gorenjska (46,95 %) in primorsko-notranjska (46,64 %), vse druge regije pa so nekoliko pod
povprečjem. Letos se v povprečju najnižje uvrščajo učenci pomurske regije (43,22 %).
Nacionalno preverjanje znanja iz italijanščine je opravljalo 43 učencev 6. razreda osnovnih šol z italijanskim učnim
jezikom. Učenci so dosegli povprečno 59,19 % (standardni odklon je 14,40 odstotne točke). Najnižje število
doseženih odstotnih točk je 25, najvišje pa 87,5 %. Povprečni dosežek učenk je rahlo višji od povprečnega dosežka
učencev (učenci: najnižje število doseženih odstotnih točk je 25 %, najvišje 85 %; učenke: najnižje število
doseženih odstotnih točk je okoli 38 %, najvišje pa 88 %), je pa ob tem treba poudariti izredno malo število
učencev, ki so opravljali NPZ iz italijanščine.
Nacionalno preverjanje znanja iz madžarščine je opravljalo 18 učencev 6. razreda dvojezičnih osnovnih šol.
Učenci so dosegli povprečno 67,64 % (standardni odklon je bil 22,29 točke). NPZ iz madžarščine v 6. razredu je
opravljalo malo učencev v eni sami regiji, zato podatki ne omogočajo analize po spolu in po regijah. Analiza
odgovorov je pokazala, da imajo učenci dobro razvito zmožnost bralnega razumevanja in uspešno rešujejo
naloge besedno/slovnične razčlembe, so pa manj uspešni pri reševanju nalog odprtega tipa oz. pri tvorbi besedil.
Predmetna komisija za madžarščino predlaga, da se pri pouku nameni več pozornosti bogatenju besedišča,
izražanju lastnega mnenja in poznavanju pravopisa.
Nacionalno preverjanje znanja iz angleščine je pisalo 17.925 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 51,06
odstotne točke (standardni odklon je bil 26,36 odstotne točke). Tudi v letošnjem šolskem letu večjih razlik v dosežkih
med fanti in dekleti ne opažamo. Glede razporeditve dosežkov po regijah opažamo podobne trende kot v preteklih
letih, zato bi veljalo analizirati vzroke, zakaj prihaja do večjih odstopanj, tako v pozitivno kot tudi negativno smer.
Najvišje povprečne dosežke so letos dosegli učenci osrednjeslovenske (54,47 odstotne točke) in pomurske regije
(54,38 odstotne točke), najnižje pa učenci v posavski regiji (45,79 odstotne točke). Iz analize dosežkov je tudi letos
razvidno, da je populacija šestošolcev pri angleščini bimodalno porazdeljena, kar pomeni, da imamo skupino
učencev, ki še zdaleč ne dosega zastavljenih ciljev, na drugi strani pa učence, ki presegajo standarde učnega načrta.
Nacionalno preverjanje znanja iz nemščine je opravljalo 454 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 65,01
odstotne točke (standardni odklon je bil 20,26 odstotne točke). Maksimalno število točk je doseglo 7 učencev, noben
učenec ni dosegel manj kot 9 točk (17,31 %). Dosežki NPZ po spolu nam kažejo, da so učenke za spoznanje
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uspešnejše od učencev. Nacionalno preverjanje znanja iz nemščine se je opravljalo na 32 šolah v treh regijah.
Številčno najbolj zastopana je bila pomurska regija s 416 učenci, sledi podravska s 25 učenci in koroška s 13 učenci.
Nacionalno preverjanje znanja iz matematike je pisalo 18.440 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 52,52
odstotne točke (standardni odklon je bil 20,75 točke). Vse možne točke je doseglo 15 učencev (0,08 %), medtem
ko je 21 učencev (0,11 %) doseglo 0 točk. Porazdelitev dosežkov po spolu je skoraj simetrična, ne ugotavljamo
pomembnih razlik med spoloma. Tudi razlike med regijami so majhne (najnižje povprečje je v zasavski regiji –
49,02 odstotne točke, najvišje pa v osrednjeslovenski regiji – 55,64 odstotne točke). Predmetna komisija za
matematiko predlaga, da učitelji še posebej skrbno izgrajujejo matematični jezik (natančno izražanje, razumevanje
matematičnih pojmov, uporaba ustrezne terminologije in simbolike) in posebno pozornost namenjajo
matematično pravilnim zapisom. Ob reševanju besedilnih nalog naj učenci uporabljajo različne bralne strategije in
s tem besedilno nalogo opišejo s korektnim matematičnim jezikom. Strategije reševanja problema naj učenci
povezujejo z izkušnjami iz življenja, s čimer lahko kritično presodijo dobljeno rešitev.

Nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu
Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine je pisalo 15.827 učencev. Skupni dosežek na preizkusu je bil letos
51,00 odstotne točke (standardni odklon je bil 17,49 točke). Porazdelitev dosežkov učenk je pomaknjena
malenkost v desno. Vrh krivulje je pri učencih nekaj čez 40 odstotnih točk, pri učenkah pa med 55 in 65 odstotnimi
točkami. Tudi letos dosežki potrjujejo, da so učenke na preizkusih znanja iz slovenščine uspešnejše od učencev
(pri šestošolcih je letos razlika nekoliko manjša). Kot zadnja leta je najvišjih dosežkov pri učencih bistveno manj
kakor pri učenkah, za najnižje dosežke pa velja ravno nasprotno. Tudi v 9. razredu so bile opažene relativno
majhne razlike med regijami (6,32 odstotne točke je razlika med najvišjim in najnižjim povprečnim dosežkom).
Primerjava med leti kaže približno enako odstopanje od povprečja: nad povprečjem sta vsa leta gorenjska (52,86
%) in osrednjeslovenska regija (53,32 %), najnižje pod povprečjem je letos koroška regija (47,00 %).
Nacionalno preverjanje znanja iz italijanščine je opravljalo 38 učencev 9. razreda štirih osnovnih šol z italijanskim
učnim jezikom. Učenci so dosegli povprečno 52,68 % (standardni odklon je bil 16,43 odstotne točke). NPZ iz
italijanščine je opravljalo 17 učencev in 21 učenk. Dosežki učenk so nekoliko manj razpršeni od dosežkov učencev
(učenci: najnižje število doseženih odstotnih točk je 5, najvišje pa 83; učenke: najnižje število doseženih odstotnih
točk je 35, najvišje pa 88).
Nacionalno preverjanje znanja iz madžarščine je opravljalo 17 učencev 9. razreda dvojezičnih osnovnih šol.
Učenci so povprečno dosegli 57,84 % (standardni odklon je bil 26,37 točke). Tudi v 9. razredu je NPZ iz
madžarščine opravljalo malo učencev v eni sami regiji, zato podatki ne omogočajo analize po spolu in po regijah.
Nacionalno preverjanje znanja iz angleščine je pisalo 3.882 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 59,77
odstotne točke (standardni odklon je bil 25,30 odstotne točke). Tudi letošnja analiza dosežkov glede na spol kaže,
da med deklicami in dečki ni velikih razlik. Dosežki po regijah so razporejeni tako, da se kar nekaj regij nahaja ob
skupnem povprečju. Večji odmik v pozitivno smer je opaziti pri osrednjeslovenski (64,57 odstotne točke) in
obalno-kraški regiji (63,94 odstotne točke), najnižje povprečne dosežke pa so letos dosegli učenci v koroški (54,24
odstotne točke) in jugovzhodni regiji (52,45 odstotne točke). V letošnjem šolskem letu so indeksi težavnosti pri
vseh jezikovnih zmožnostih precej izenačeni (slušna zmožnost: IT = 0,62, bralno razumevanje: IT = 0,63, raba jezika:
IT = 0,60 in pisno sporočanje: IT = 0,54).
Nacionalno preverjanje znanja iz nemščine je opravljalo 142 učencev na desetih šolah in v treh regijah
(osrednjeslovenski, podravski in pomurski). Povprečni dosežek na preizkusu je bil 67,94 odstotne točke (standardni
odklon je bil 18,71 odstotne točke). Analiza dosežkov NPZ kaže, da so učenci zelo uspešni pri slušnem razumevanju, v
prihodnje pa bi bilo smiselno pri pouku še več pozornosti nameniti samostojnemu tvorjenju besedil.
Nacionalno preverjanje znanja iz matematike je pisalo 16.144 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 53,06
odstotne točke (standardni odklon je bil 22,55 točke). Vse možne točke (50 točk) je doseglo 18 učencev oziroma
0,11 %, najnižje število točk (0) je doseglo 19 učencev oziroma 0,12 %. Med dosežki učencev in dosežki učenk so
majhne razlike. V povprečju so najnižje dosežke dosegli učenci koroške (48,83 %), pomurske (49,17 %) in zasavske
regije (49,49 %), najvišje pa učenci osrednjeslovenske (56,60 %), gorenjske (54,67 %) in primorsko-notranjske regije
(54,02 %). Predmetna komisija za matematiko je tudi v letu 2018 preverjala morebitne razlike v dosežkih učencev
6. in 9. razreda pri isti nalogi iz ravninske geometrije. V komisiji ugotavljajo, da so bili devetošolci uspešnejši (IT =
0,64) od šestošolcev (IT = 0,51), čeprav se vsebina naloge po učnem načrtu obravnava v 4. in 5. razredu. Pri vseh
postavkah so bili devetošolci uspešnejši od šestošolcev.
Nacionalno preverjanje znanja iz kemije je pisalo 4.205 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 50,79
odstotne točke (standardni odklon je bil 21,99 odstotne točke). Vse možne točke je doseglo 29 učencev, en
učenec ni dosegel nobene točke. Porazdelitev dosežkov po spolu je skoraj simetrična, vendar je mogoče
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ugotoviti, da so učenke v povprečju dosegle nekoliko večje število odstotnih točk kot učenci. Porazdelitev
dosežkov po regijah kaže nekoliko večjo razliko med povprečnimi dosežki savinjske (55,89 %) in gorenjske (55,74
%) regije, v katerih so učenci dosegli najvišje povprečno število točk, in učenci obalno-kraške regije (40,48 %), kjer
je bil povprečni dosežek najnižji.
Nacionalno preverjanje znanja iz tehnike in tehnologije je pisalo 3.746 učencev. Učenci so v povprečju dosegli
48,90 odstotne točke (standardni odklon je bil 16,39 odstotne točke). Porazdelitev po spolu je skoraj simetrična. Iz
analize dosežkov je mogoče opaziti, da je nad dosežkom 75 % nekoliko več učencev in da so nad dosežkom 90 %
samo učenci. Primerjava po regijah pokaže, da so povprečni dosežki večine regij okoli državnega povprečja,
izpostaviti velja najvišje povprečne dosežke, ki so jih dosegli učenci v goriški regiji (54,13 %), in najnižje povprečne
dosežke, ki so jih dosegli učenci v obalno-kraški regiji (42,55 %).
Nacionalno preverjanje znanja iz glasbene umetnosti je pisalo 4.079 učencev. V povprečju so dosegli 59,01
odstotne točke (standardni odklon je bil 18,40 odstotne točke). Analiza dosežkov glede na spol kaže normalno
krivuljo porazdelitve pri fantih in asimetrično krivuljo porazdelitve pri dekletih. V območju z najnižjimi dosežki (od
0 % do 40 % točk) in srednjimi dosežki so razvidni večji deleži fantov v primerjavi z dekleti. Slednja pa so v izraziti
prednosti v območju z najvišjimi dosežki (od 65 % do 100 %). Najvišje dosežke so izkazali učenci v pomurski regiji
(64,15 %), najnižje pa učenci v koroški regiji (56,33 %), vendar so le v manjši meri odstopali od državnega
povprečja. NPZ iz glasbene umetnosti so prvič pisali učenci z dvojezičnega narodnostnega območja, in sicer
madžarsko različico preizkusa.

Nacionalno preverjanja znanja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom v 6. razredu
Preizkus znanja iz slovenščine je letos opravljalo 92 učencev, kar je 24 učencev več kot lani. V povprečju so osvojili
59,83 odstotne točke (standardni odklon je bil 15,64 odstotne točke). Dosežki učencev pri reševanju
neumetnostnega dela preizkusa (IT = 0,71) so v povprečju precej boljši od dosežkov učencev pri reševanju
umetnostnega dela (IT = 0,51) in dosežkov učencev pri nalogah, ki so preverjale znanje jezika (IT = 0,51).
Preverjanje iz slovenščine je v 6. razredu opravljalo 30 deklet in 62 dečkov. Najvišji dosežek sta dosegli deklici,
najnižji pa dečka.
Preizkus znanja iz matematike je letos pisalo 92 učencev, kar 21 učencev več kot lani. Učenci so povprečno
osvojili 48,39 odstotne točke. Najvišjega števila točk ni dosegel noben učenec. Dva učenca sta dosegla 44 točk (88
%), pet jih je doseglo manj kot 10 točk (20 %), trije manj kot 5 točk (10 %) in eden (1,09 %) ni dosegel niti 1 točke.
Standardni odklon odstotnih točk, ki znaša 19,89, kaže na raznoliko znanje učencev. Preverjanje je pisalo dvakrat
več učencev (64) kot učenk (28). Tokrat so bile učenke v povprečju nekoliko uspešnejše kot učenci.

Nacionalno preverjanja znanja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom v 9. razredu
Preizkus znanja iz slovenščine je opravljalo 117 učencev, torej 35 učencev več kot v lanskem šolskem letu. V
povprečju so dosegli 61,28 odstotne točke (standardni odklon je bil 16,07 odstotne točke). Najnižje število
doseženih točk v preizkusu je bilo 8 točk (16 %), dosegel jih je en učenec. Najvišje doseženo število točk je bilo 45
(90 %), dosegel jih je en učenec. Najvišjega možnega števila točk tudi to leto ni dosegel nihče. V delu preizkusa,
kjer so učenci reševali naloge s pomočjo neumetnostnega besedila, so v povprečju dosegli 60,7 odstotne točke, v
delu preizkusa, kjer je bilo izhodiščno umetnostno besedilo, pa 62,15 odstotne točke. Umetnostni del preizkusa
učence dobro ločuje po znanju. Preverjanje znanja je opravljalo 43 učenk in 74 učencev. Učenke so dosegle
nekoliko višje dosežke, saj pod 50 % točkami beležimo dosežke 19 učencev (25 %) in le 5 učenk (11,6 %).
Preizkus znanja iz matematike je letos pisalo 123 učencev. Ti so dosegli v povprečju 52,20 odstotne točke. Vseh
možnih točk ni dosegel nihče. Največ, 47 točk (94 %) je dosegel en učenec, najnižje število doseženih točk je bilo 6
(12 %), dosegel jih je en učenec. Standardni odklon (17,5 odstotne točke) je visok in kaže, da so razlike v znanju
med učenci velike. Preverjanje je opravljalo 44 učenk in 79 učencev. Bistvenih odstopanj v dosežkih glede na spol
ni opaziti. 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.
Preizkus znanja iz naravoslovja je pisalo 120 učencev. Učenci so dosegli v povprečju 51,22 odstotne točke na
celotnem preizkusu (standardni odklon je bil 15,02 odstotne točke). Na področju biologije 17,94 (59,8 %) od 30
možnih, fizike 4,4 točke (31,4 %) od 14 možnih in kemije 3,28 točke (54,6 %) od 6 možnih. Najvišjega možnega
števila točk ni dosegel noben učenec. Najnižje število točk, 8 (16 %), je dosegel en učenec. Analiza uspešnosti
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glede na taksonomske stopnje je pri nekaterih nalogah pokazala, da na uspešnost reševanja bolj vplivajo
poznavanje vsebine, tip naloge in jasnost navodil kakor sama taksonomska stopnja. V preizkusu prevladujejo
naloge, ki preverjajo temeljne standarde znanja. Najpogostejše so naloge tipa kratkega odgovora. Učenci najbolje
rešujejo naloge obkroževanja in razvrščanja, pri biologiji in kemiji pa tudi naloge kratkega odgovora.

Nekatere ugotovitve in predlogi
Iz poročil predmetnih komisij je tudi v letošnjem letu mogoče ugotoviti določene značilnosti v znanju učencev in
oblikovati predloge, ki bi lahko pozitivno vplivali na kakovost usvojenega znanja.
Predmetna komisija za slovenščino predlaga, da naj se pri pouku učenke in učence bolj usmerja v poglobljeno in
ne le površinsko branje, da se jih torej ne sprašuje zgolj po podatkih, ki jih je mogoče iz besedila enostavno
izpisati, ampak naj se jih spodbuja k analitičnemu razmišljanju in sintetiziranju odgovorov. Letošnja analiza NPZ iz
slovenščine je tudi pokazala, da imajo učenke in učenci težave pri nalogah, ki zahtevajo medpredmetno
povezovanje (npr. zapis okrajšav za leto, kilometer).
Pri učencih, ki so vključeni v program z nižjim izobrazbenim standardom, bi bilo treba pri poučevanju več časa
nameniti vsebinam in ciljem, povezanim z razvijanjem ustnega in pisnega izražanja, saj že leta opažamo, da tu
dosegajo najnižje rezultate in le redki med njimi dosegajo zastavljene cilje. Prav tako bi bilo treba večjo pozornost
nameniti nalogam, s pomočjo katerih bi učenci usvojili osnovna pravila slovenskega pravopisa.
Predmetna komisija za angleščino je ugotovila, da imajo učenci težave, če se testne postavke nanašajo na
poslušanje besedila in hkratno dopolnjevanje (branje) zapisanega besedila z danim naborom ali malo daljšega
dela besedila, kjer morajo pozorno poslušati (za prepoznavanje podrobnosti) oziroma ločevati med več
podrobnostmi. Slednje morebiti kaže tudi na to, da učenci niso sposobni daljše koncentracije ali tudi niso vajeni
reševanja takih tipov nalog pri pouku. Razvoja različnih veščin poslušanja (razumevanje glavnih idej, podrobnosti
idr.) pri pouku ne smemo prepustiti naključju, temveč jih je treba razvijati, negovati in nadgrajevati skozi načrten in
sistematičen pristop. Slušnemu razumevanju je treba posvetiti dovolj pozornosti, učencem pa v reševanje
ponuditi tudi raznovrstne naloge, ki integrirajo več miselnih procesov in več zmožnosti (poslušanje, branje, izbor
besedišča in dopolnitev besedila). Posebno pozornost bi pri pouku v prihodnje veljalo nameniti natančnemu
branju navodil, saj na podlagi analize napačnih odgovorov ugotavljamo, da imajo učenci težave tudi z
razumevanjem le-teh in so zato manj uspešni pri reševanju.
Predmetna komisija za matematiko predlaga, da učitelji še posebej skrbno izgrajujejo matematični jezik (natančno
izražanje, razumevanje matematičnih pojmov, uporaba ustrezne terminologije in simbolike) in posebno pozornost
namenjajo matematično pravilnim zapisom. Ob reševanju besedilnih nalog naj učenci uporabljajo različne bralne
strategije in s tem besedilno nalogo opišejo s korektnim matematičnim jezikom. Strategije reševanja problema naj
učenci povezujejo z izkušnjami iz življenja, s čimer lahko kritično presodijo dobljeno rešitev.
Dosežki učencev na NPZ so pomemben element v sistemu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti šolskega dela,
niso pa zadosten element. Zavedati se namreč moramo, da na ta način preverjamo le tisti del znanja učencev, ki
ga je mogoče preveriti pisno. V njem torej ni upoštevano tisto znanje, ki ga je mogoče preveriti le ustno ali
praktično (npr. govorne sposobnosti, praktično delo), kar učitelji preverjajo in ocenjujejo pri pouku posameznih
predmetov. Pri nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine preverjamo le tri od štirih jezikovnih zmožnosti –
govornih zmožnosti učencev NPZ ne preverja. Ker so dosežki učencev lahko različno uspešni glede na posamezno
jezikovno zmožnost, je to treba upoštevati tudi pri interpretaciji znanja učencev angleščine.
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. V 6. razredu so učenci s posebnimi potrebami
dosegli med 67,7 % in 91,0 % povprečnih odstotnih točk svojih vrstnikov. Dosežki učencev s posebnimi potrebami so
bili najnižji pri slovenščini – v povprečju so dosegli 67,7 % odstotnih točk svojih vrstnikov, pri matematiki so dosegli
71,6 % odstotnih točk svojih vrstnikov, pri angleščini pa 68,4 %. V 9. razredu so učenci s posebnimi potrebami dosegli
med 48,9 % in 97,8 % povprečnih odstotnih točk svojih vrstnikov. Dosežki učencev s posebnimi potrebami so bili
najnižji pri angleščini in matematiki. V povprečju so učenci s posebnimi potrebami pri angleščini dosegli 64,4 %
odstotnih točk vrstnikov brez posebnih potreb, pri matematiki 66,7 %, pri slovenščini pa 72,9 % odstotnih točk. Izmed
tretjih predmetov so bili dosežki najvišji pri tehniki in tehnologi, sledila je glasbena umetnost, pri kemiji pa so bili
dosežki precej nižji (67,9 %). V letošnjem šolskem letu je bila v 9. razredu druga generacija učencev s posebnimi
potrebami, ki so že v 6. razredu pisali obvezno nacionalno preverjanje znanja (leta 2014/2015). Od vseh učencev, ki so
leta 2018 opravljali NPZ v 9. razredu kot učenci s posebnimi potrebami (1.570), jih je bilo 73,2 % (1.150) prijavljenih
kot učenci s posebnimi potrebami že leta 2015. Tudi letošnja primerjava uspešnosti učencev s posebnimi potrebami
in njihovih vrstnikov brez posebnih potreb pokaže, da se je razkorak v povprečnih dosežkih učencev s posebnimi
potrebami in njihovih vrstnikov brez posebnih potreb med 6. in 9. razredom povečal, saj razlika približno 12
standardiziranih točk iz 6. razreda naraste na 15 standardiziranih točk v 9. razredu. Pričakujemo, da bo tudi na podlagi
te ugotovitve na državni ravni opravljena temeljita analiza učinkovitosti pomoči, ki jo učenci s posebnimi potrebami
prejmejo v slovenskem šolskem sistemu.
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7 PRILOGE
7.1 Koledar nacionalnega preverjanja znanja 2017/2018
Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2017/2018 – 2. del
Izvedba nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v osnovni šoli
Šolsko leto 2017/2018:
4. maj 2018

petek

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine v 6. in 9. razredu

7. maj 2018

ponedeljek

NPZ iz matematike v 6. in 9. razredu

9. maj 2018

sreda

NPZ iz tujega jezika v 6. razredu
NPZ iz tretjega predmeta v 9. razredu

15. junij 2018

petek

Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za učence 9. razreda

22. junij 2018

petek

Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za učence 6. razreda
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7.2 Osnovni statistični podatki o NPZ
Preglednica 7.2.1: Osnovni statistični podatki NPZ 2018 - 6. razred (po poizvedbah)
Šifra

Ime predmeta

Št. prijav

Št. udeleženih

Udeležba v %

Povp. št. točk

Možno št. točk

Povp. št. % točk

Standardni odklon
(% točk)

101

Slovenščina

19.199

17.528

91,30

23,12

50,00

46,24

19,00

109

Slovenščina (NIS)

100

92

92,00

29,91

50,00

59,83

15,64

111

Italijanščina

51

43

84,31

23,67

40,00

59,19

14,23

131

Madžarščina

18

18

100,00

27,06

40,00

67,64

21,66

139

Madžarščina (NIS)

1

1

100,00

26,00

40,00

65,00

0,00

241

Angleščina

18.804

17.925

95,33

24,51

48,00

51,06

26,36

251

Nemščina

464

454

97,84

33,81

52,00

65,01

20,24

401

Matematika

19.268

18.440

95,70

26,26

50,00

52,52

20,74

409

Matematika (NIS)

101

92

91,09

24,20

50,00

48,39

19,78

58.006

54.593

94,12

Št. šol

Prijavljeni
Št. učencev

477

19.369
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Št. šol

Opravljali
Št. učencev

Odstotek
opravljalo

477

19.042

98,31%
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Preglednica 7.2.2: Osnovni statistični podatki NPZ v 9. razredu - 2018 (po poizvedbah)
Učenci in odrasli z LU
Šifra

Predmet

101
109
111
131
241
251
401
409
431
571
641

Slovenščina
Slovenščina (NIS)
Italijanščina
Madžarščina
Angleščina
Nemščina
Matematika
Matematika (NIS)
Kemija
Glasbena umetnost
Tehnika in
tehnologija
Naravoslovje (NIS)

919

Število
vseh
prijavljenih

Število
Število
Število
Število
Število
%
%
učencev kandidatov
vseh udeleženih udeleženih udeleženih udeleženih
OŠ
LU udeleženih
učencev kandidatov
učencev kandidatov
OŠ
LU
OŠ
LU

16.820
132
41
18
4.052
143
16.879
132
4.418
4.312
3.954

16.808
132
41
18
4.052
143
16.867
132
4.406
4.312
3.954

12
0
0
0
0
0
12
0
12
0
0

132

132

0

Št. opravljenih preizkusov:

15.830
117
38
17
3.882
142
16.148
123
4.210
4.079
3.746

Samo učenci brez odraslih

Povp.
število
točk
(VSI)

Možno
število
točk

Povp.
število
% točk

Povp.
število
točk
(VSI)

Možno
število
točk

Povp.
število
% točk

15.827
117
38
17
3.882
142
16.144
123
4.205
4.079
3.746

3
0
0
0
0
0
4
0
5
0
0

94,2
88,6
92,7
94,4
95,8
99,3
95,7
93,2
95,4
94,6
94,7

25,0
33,3
41,7
-

30,60
30,64
31,61
34,71
29,89
44,16
26,53
26,10
16,75
82,61
19,56

60
50
60
60
50
65
50
50
33
140
40

51,00
61,28
52,68
57,84
59,77
67,94
53,06
52,20
50,76
59,01
48,90

30,60
30,64
31,61
34,71
29,89
44,16
26,53
26,10
16,76
82,61
19,56

60
50
60
60
50
65
50
50
33
140
40

51,00
61,28
52,68
57,84
59,77
67,94
53,06
52,20
50,79
59,01
48,90

120

120

0

90,9

-

25,61

50

51,22

25,61

50

51,22

48.452

48.440

* NIS = nižji izbrazbeni standard

Učenci in odrasli
Učenci
Odrasli

Št. šol

Prijavljeni
Št. učencev

Št. šol

Opravljali
Št. učencev

Odstotek
opravljalo

480
478
2

17.011
16.999
12

480
478
2

16.742
16.737
5

98,42%
98,46%
41,67%
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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, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
dr. Stanka Lunder Verbič, članica, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (do 30. 3. 2018)
mag. Janja Remšak, članica, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (od 30. 3. 2018)
mag. Majda Jurkovič, članica, Osnovna šola Toneta Čufarja, Ljubljana
mag. Gregor Mohorčič, član, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
mag. Mariza Skvarč, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Nova Gorica
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
Nina Bradić, glavna ocenjevalka (9. r.), Osnovna šola Spodnja Šiška, Ljubljana
Alenka Fingušt, glavna ocenjevalka (6. r.), Osnovna šola borcev za severno mejo, Maribor
dr. Milena Kerndl, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Matejka Tirgušek, članica, Javni vzgojno-izobraževalni zavod II. osnovna šola Rogaška Slatina
Vladimir Pirc, član, Zavod RS za šolstvo, OE Kranj
mag. Lara Godec Soršak, članica, UL, Pedagoška fakulteta
Irena Hodnik, članica, Osnovna šola Stara Cerkev
Italijanščina
dr. Sergio Crasnich, predsednik, Zavod RS za šolstvo, OE Koper
Marino Maurel, glavni ocenjevalec (9. r.), učitelj v pokoju
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
Paolo Pozzi, član, Scuola elementare Dante Alighieri, Izola
Madžarščina
Mária Pisnjak, predsednica, Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota
Ilona Zadravec Szekeres, glavna ocenjevalka (9. r.), Dvojezična osnovna šola Genterovci
Elizabeta Gaál, glavna ocenjevalka (6. r.), Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci
Valika Balaskó, članica, Dvojezična osnovna šola I, Lendava
Anita Gašpar Tot, članica, Dvojezična osnovna šola I, Lendava
dr. Anna Forgács, članica, Pedagoški inštitut, Budimpešta, Madžarska

∗

Člani so bili imenovani 18. 9. 2017.

∗∗

Člani so bili imenovani 25. 11. 2017, razen v primerih, kjer je datum imenovanja posebej naveden.
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Angleščina
dr. Karmen Pižorn, predsednica, UL, Pedagoška fakulteta
dr. Alenka Tratnik, predsednica, UM, Fakulteta za organizacijske vede (v obdobju 31. 3. do 1. 7. 2018)
Mojca Jerala Bedenk, glavna ocenjevalka (9. r.), Osnovna Šola Vižmarje–Brod, Ljubljana
Darinka Šaubah Kovič, glavna ocenjevalka (6. r.), Osnovna šola Majde Vrhovnik, Ljubljana
mag. Andreja Drašler, članica, Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Ljubljana
mag. Barbara Lesničar, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Tanja Povhe, članica, Osnovna šola Venclja Perka, Domžale
Ines Jarh, članica, Osnovna šola Gustava Šilha, Laporje
Mina Mazouzi, članica, Osnovna šola Kajetana Koviča, Radenci
Ruby Mihaela Korelec, konzulentka (s. p.)
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
Jaka Banko, član, Zavod RS za šolstvo, OE Kranj
Vesna Harej, članica, Osnovna šola Dravlje, Ljubljana
Samo Zanjkovič, član, Osnovna šola Ivana Cankarja, Ljutomer
Biologija
dr. Jelka Strgar, predsednica, UL, Biotehniška fakulteta
mag. Bernarda Sopčič, članica, Osnovna šola Polzela
Simona Slavič Kumer, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota
Valerija Krivec, članica, Osnovna šola Žetale
Kemija
dr. Iztok Devetak, predsednik, UL, Pedagoška fakulteta
Violeta Stefanovik, glavna ocenjevalka, Osnovna šola Franceta Bevka, Ljubljana
dr. Stanka Preskar, članica, Osnovna šola Cerklje ob Krki
Anita Poberžnik, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Slovenj Gradec
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Geografija
dr. Blaž Repe, predsednik, UL, Filozofska fakulteta
Andrej Krumpak, član, Osnovna šola Zalog, Ljubljana
Bojan Hozjan, član, Dvojezična osnovna šola I, Lendava
Danijel Lilek, član, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Tinkara Mihačič, članica, Scuola Elementare Pier Paolo Vergerio Il Vecchio, Koper
Sandi Šarman, član, Osnovna šola Hudinja
Zgodovina
dr. Dragan Potočnik, predsednik, UM, Filozofska fakulteta
Pia Ernestini, članica, Scuola Elementare Dante Alighieri, Izola
Tatjana Sabo, članica, Dvojezična OŠ I, Lendava
Vojko Kunaver, član, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana
Marjan Rode, član, učitelj v pokoju
Elissa Tawitian, članica, Osnovna šola Ivana Cankarja, Vrhnika
Likovna umetnost
dr. Matjaž Duh, predsednik, UM, Pedagoška fakulteta
Vlasta Henigsman, članica, Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
Natalija F. Kocjančič, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana
Andrej Velikonja, član, Osnovna šola Sladki Vrh
Glasbena umetnost
dr. Branka Rotar Pance, predsednica, UL, Akademija za glasbo
Zlatka Terlevič, glavna ocenjevalka, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Maribor
Inge Breznik, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Palmira Klobas Pečnik, članica, Osnovna šola Savsko naselje, Ljubljana
Anamarija Krvišek Zavec, članica, Osnovna šola Turnišče
Mira Prel, članica, Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka, Slivnica pri Mariboru
Šport
dr. Branko Škof, predsednik, UL, Fakulteta za šport
Zlatka Gasparič, članica, Osnovna šola Rodica, Domžale
Špela Bergoč, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Aleš Tuhtar, član, Osnovna šola Sava Kladnika, Sevnica
Domovinska in državljanska kultura in etika
dr. Damjan Mandelc, predsednik, UL, Filozofska fakulteta
dr. Marinko Banjac, član, UL, Fakulteta za družbene vede
Klavdija Šipuš, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor (od 26. 1. 2018)
Dejan Kokol, član, Osnovna šola Gornja Radgona
Miša Stržinar, članica, Osnovna šola Tabor, Logatec
Tehnika in tehnologija
dr. Slavko Kocijančič, predsednik, UL, Pedagoška fakulteta
Samo Lipovnik, glavni ocenjevalec, 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
Anja Kožuh, glavna ocenjevalka (6. r.), Osnovna šola Jela Janežiča, Škofja Loka
mag. Aleksander Vališer, glavni ocenjevalec (9. r.), Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
Danila Hrovat, članica, Osnovna šola Frana Albrehta, Kamnik
Katja Nađ, članica, Dvojezična osnovna šola I, Lendava
Robert Farič, član, Osnovna šola Litija
Irena Ferlinc Brezovar, Osnovna šola Jela Janežiča, Škofja Loka
Nada Grčar, članica, Osnovna šola Roje, Domžale
Milena Gvardjančič, članica, Osnovna šola Ivana Cankarja, Vrhnika
Emilija Mrlak, članica, učiteljica v pokoju
Andreja Vouk, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana

*** Člani so bili imenovani 7. 10. 2014.
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