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Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015 je na podlagi 3. člena Pravilnika o
nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 30/13) sprejela Državna komisija za vodenje
nacionalnega preverjanja znanja na 22. redni seji, dne 17. 11. 2015.

Izdajatelj
Državna komisija za vodenje
nacionalnega preverjanja znanja
dr. Janez Vogrinc

Založnik
Državni izpitni center
dr. Darko Zupanc

Uredniški odbor
mag. Majda Vehovec, urednica
mag. Mojca Novak, tehnična urednica
Marija Mojca Maleš, mag. Gregor Mohorčič,
Bojana Morato, dr. Anton Polšak,
dr. Andrejka Slavec Gornik, dr. Mojca Štraus,
dr. Janez Vogrinc

Avtorji prispevkov
Državna komisija

Predmetne komisije

Marija Mojca Maleš
dr. Anton Polšak
mag. Majda Vehovec
dr. Janez Vogrinc

angleščina

dr. Karmen Pižorn

biologija

Simona Slavič Kumer, mag. Bernarda Sopčič, dr. Jelka Strgar, Danica Volčini

domovinska in državljanska
kultura in etika

dr. Marinko Banjac, dr. Damjan Mandeljc, Saša Masterl

fizika

dr. Jurij Bajc, Jaka Banko, Maša Tramte, Samo Zanjkovič

geografija

Saša Masterl, dr. Blaž Repe

glasbena umetnost

Eva Bažika Orban, dr. Ada Holcar Brunauer, Palmira Klobas Pečnik, Mira Prel,
dr. Branka Rotar Pance, Zlatka Terlevič

italijanščina

dr. Sergio Crasnich, Marino Maurel, Neva Šečerov

kemija

dr. Saša Aleksij Glažar, Marjetka Križaj, dr. Stanka Preskar, Violeta Stefanovik

likovna umetnost

dr. Matjaž Duh, Saša Masterl

madžarščina

Elizabeta Gaál, Mária Pisnjak, Valéria Varga

matematika

Jerneja Bone, Klavdija Cof Mlinšek, dr. Darjo Felda, Aleš Kotnik, Nada Nikolič,
mag. Sonja Rajh, Boštjan Repovž

nižji izobrazbeni standard

Robert Farič, Nada Grčar, Milena Gvardjančič, Danila Hrovat, dr. Stane Košir,
Anja Kožuh, mag. Darinka Ložar, Saša Masterl, Emilija Mrlak,
mag. Aleksander Vališer

nemščina

dr. Vesna Kondrič Horvat, Brigita Lovenjak, Breda Premzl

slovenščina

Milena Čuden, dr. Ina Ferbežar, Snežana Gustinčič

šport

dr. Brane Škof, Saša Masterl

tehnika in tehnologija

Gorazd Fišer, dr. Slavko Kocijančič, Samo Lipovnik, Tatjana Vičič

zgodovina

dr. Dragan Potočnik, Saša Masterl

Državni izpitni center
dr. Gašper Cankar
mag. Darja Domajnko
Alije Jagodnik
Saša Masterl
Miran Povše
Marija Prelovšek
Ana Radović
Erika Semen
dr. Andrejka Slavec Gornik
Joži Trkov
Matejka Žagar

Jezikovni pregled
Bernarda Krafogel

Računalniško oblikovanje
Bojan Primožič

1. izdaja
ISSN: 1581-5315

KAZALO
PREDGOVOR
1 UVOD
1.1 Zakonska podlaga za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli
2 POROČILA
2.1 Poročilo o delu Državne komisije v šolskem letu 2014/2015
2.1.1 Osnovni podatki o poteku nacionalnega preverjanja znanja
2.2 Poročilo o delu predmetnih komisij
2.2.1 Predmetna komisija za slovenščino
2.2.2 Predmetna komisija za italijanščino
2.2.3 Predmetna komisija za madžarščino
2.2.4 Predmetna komisija za angleščino
2.2.5 Predmetna komisija za nemščino
2.2.6 Predmetna komisija za matematiko
2.2.7 Predmetna komisija za biologijo
2.2.8 Predmetna komisija za kemijo
2.2.9 Predmetna komisija za fiziko
2.2.10 Predmetna komisija za tehniko in tehnologijo
2.2.11 Predmetna komisija za geografijo
2.2.12 Predmetna komisija za zgodovino
2.2.13 Predmetna komisija za domovinsko in državljansko kulturo in etiko
2.2.14 Predmetna komisija za glasbeno umetnost
2.2.15 Predmetna komisija za likovno umetnost
2.2.16 Predmetna komisija za šport
2.2.17 Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

PRIPRAVA IN IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA
Vzorčenje
Priprava gradiva za nacionalno preverjanje znanja
Nacionalno preverjanje znanja za učence s posebnimi potrebami
Analiza dosežkov učencev s posebnimi potrebami
Nacionalno preverjanje znanja za učence v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom
3.6 Nacionalno preverjanje znanja za odrasle
3.7 Dostava in zbiranje gradiva
3.7.1 Dostava tajnega gradiva na šole
3.7.2 Vračanje tajnega gradiva
3.8 Priprava in izvedba vrednotenja preizkusov znanja
3.8.1 Usposabljanje ravnateljev
3.8.2 Izobraževanje pomočnikov glavnega ocenjevalca
3.8.3 Moderacije navodil za vrednotenje
3.8.4 Standardizacija
3.9 Vrednotenje preizkusov nacionalnega preverjanja znanja
3.10 Vpogledi v ovrednotene preizkuse in poizvedbe
3.10.1 Poizvedbe
3.11 Analiza kakovosti vrednotenja

2

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA v šolskem letu 2014/2015

4 DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA
4.1 Uvod v analize dosežkov nacionalnega preverjanja znanja
4.1.1 Priprava kvalitativnih opisov znanja na izbranih območjih dosežkov
4.1.2 Smernice za analizo dosežkov nacionalnega preverjanja znanja
4.2 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015
4.2.1 Predmetna komisija za slovenščino

4.2.1.1 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine v 6. razredu
4.2.1.2 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine v 9. razredu

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9

Predmetna komisija za italijanščino

4.2.2.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz italijanščine v 6. razredu
4.2.2.2 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz italijanščine v 9. razredu

Predmetna komisija za madžarščino

4.2.3.1 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz madžarščine v 6. razredu
4.2.3.2 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz madžarščine v 9. razredu

Predmetna komisija za angleščino

4.2.4.1 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 6. razredu
4.2.4.2 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 9. razredu

Predmetna komisija za nemščino

4.2.5.1 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz nemščine v 6. razredu
4.2.5.2 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz nemščine v 9. razredu

Predmetna komisija za matematiko

4.2.6.1 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz matematike v 6. razredu
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Predmetna komisija za domovinsko in državljansko kulturo in etiko

4.2.9.1 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz domovinske in državljanske kulture in
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Slika 3.4.2: Delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri
posameznih predmetih NPZ-ja od leta 2008–2015, 9. razred
Slika 3.4.3: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz slovenščine v letu 2015, 9. razred
Slika 3.4.4: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz angleščine v letu 2015, 9. razred
Slika 3.4.5: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz nemščine v letu 2015, 9. razred
Slika 3.4.6: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz matematike v letu 2015, 9. razred
Slika 3.4.7: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz kemije v letu 2015, 9. razred
Slika 3.4.8: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz domovinske in državljanske kulture in etike v letu 2015, 9. razred
Slika 3.4.9: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz tehnike in tehnologije v letu 2015, 9. razred
Slika 3.4.10: Delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri
NPZ-ju v letu 2015, 6. razred
Slika 3.4.11: Primerjava deleža doseženih odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami z učenci brez posebnih
potreb v 6. in 9. razredu v letu 2015
Slika 3.4.12: Delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri
posameznih predmetih NPZ-ja v letih 2014 in 2015, 6. razred
Slika 3.4.13: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri
NPZ-ju iz slovenščine v letu 2015, 6. razred
Slika 3.4.14: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri
NPZ-ju iz angleščine v letu 2015, 6. razred
Slika 3.4.15: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri
NPZ-ju iz nemščine v letu 2015, 6. razred
Slika 3.4.16: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri
NPZ-ju iz matematike v letu 2015, 6. razred
Slika 3.5.1: Prilagoditve po predmetih in vrste prilagoditev pri preverjanju znanja za učence v NIS-u v 6. razredu
Slika 3.5.2: Prilagoditve po predmetih in vrste prilagoditev pri preverjanju znanja za učence v NIS-u, 9. razred
Slika 3.8.1: Potek e-vrednotenja
Slika 3.10.1.1: Število poizvedb po nalogah pri slovenščini, 6. razred
Slika 3.10.1.2: Število poizvedb po nalogah pri angleščini, 6. razred
Slika 3.10.1.3: Število poizvedb po nalogah pri nemščini, 6. razred
Slika 3.10.1.4: Delež poizvedb po nalogah pri matematiki
Slika 3.10.1.5: Delež poizvedb po nalogah pri matematiki
Slika 3.10.1.6: Število poizvedb po nalogah pri slovenščini, 9. razred
Slika 3.10.1.7: Število poizvedb po nalogah pri angleščini, 9. razred
Slika 3.10.1.8: Delež (%) poizvedb po nalogah pri matematiki
Slika 3.10.1.9: Delež (%) poizvedb po nalogah pri matematiki
Slika 3.10.1.10: Delež (%) poizvedb po nalogah pri kemiji – naloge izbirnega tipa
Slika 3.10.1.11: Delež (%) poizvedb po nalogah pri kemiji – ostale naloge
Slika 3.10.1.12: Delež (%) poizvedb po nalogah pri tehniki in tehnologiji – naloge izbirnega tipa
Slika 3.10.1.13: Delež (%) poizvedb po nalogah pri tehniki in tehnologiji – ostale naloge
Slika 3.10.1.14: Število poizvedb po nalogah od 1 do 14 pri domovinski in državljanski kulturi in etiki, 9. razred
Slika 3.10.1.15: Število poizvedb po nalogah od 15 do 25 pri domovinski in državljanski kulturi in etiki, 9. razred
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Slika 3.11.1 Primer ujemanja vrednotenja ocenjevalcev z referenčnim vrednotenjem pri enem od kontrolnih preizkusov
Slika 3.11.2: Primer preglednice vrednotenja kontrolnih preizkusov znanja za učitelja ocenjevalca
Slika 3.11.3: Primer preglednice podatkov o preizkusih učitelja ocenjevalca na poizvedbah
Slika 3.11.4: Primer preglednice podatkov o točkovanju v preizkusih, ki so bili na poizvedbah ovrednoteni z večjim
številom točk
Slika 3.11.5: Primer pojasnila vrednotenja posamezne naloge, ki ga pripravi predmetna komisija
Slika 4.1.2.1 Primer primerjave dosežkov po spolu
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Slika 4.2.6.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki, 9. razred
Slika 4.2.6.2.2: Porazdelitev točk pri matematiki, 9. razred
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
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
Slika 4.2.9.1.1: Primerjava porazdelitve dosežkov učenk in učencev pri domovinski in državljanski kulturi in etiki, 9. razred
Slika 4.2.9.1.2: Porazdelitev točk pri domovinski in državljanski kulturi in etiki, 9. razred
Slika 4.2.10.1.1: Pregled dosežkov po točkah glede na število učencev
Slika 4.2.10.1.2: Primerjava porazdelitve dosežkov učenk in učencev pri slovenščini (NIS), 6. razred
Slika 4.2.10.1.3: Primerjava porazdelitve dosežkov po regijah pri slovenščini (NIS), 6. razred
Slika 4.2.10.1.4: Porazdelitev točk pri slovenščini (NIS), 6. razred
Slika 4.2.10.1.5: Dosežki učencev v letih 2014 in 2015 glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.1.6: Dosežki učencev v različnih delih preizkusa glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.1.7: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti pri neumetnostnem besedilu
Slika 4.2.10.1.8: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti pri umetnostnem besedilu
Slika 4.2.10.1.9: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti – neumetnostno besedilo
Slika 4.2.10.1.10: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti – umetnostno besedilo
Slika 4.2.10.1.11: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini (NIS), 9. razred
Slika 4.2.10.2.2: Porazdelitev točk pri slovenščini (NIS), 9. razred
Slika 4.2.10.2.3: Dosežki učencev po vsebini glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.2.4: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti v neumetnostnem delu
preizkusa
Slika 4.2.10.2.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti v umetnostnem delu
preizkusa
Slika 4.2.10.2.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti v neumetnostnem in
umetnostnem delu preizkusa
Slika 4.2.10.2.7: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti v neumetnostnem in umetnostnem
delu preizkusa
Slika 4.2.10.3.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki (NIS), 6. razred
Slika 4.2.10.3.2: Primerjava porazdelitev dosežkov pri matematiki (NIS) po regijah, 6. razred

Slika 4.2.10.3.3: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred
Slika 4.2.10.3.4: Dosežki učencev po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.3.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.3.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.3.7: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.3.8: Dosežki učencev po dodatkih k nalogam glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.1: Pregled dosežkov po točkah glede na število učencev
Slika 4.2.10.4.2: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki (NIS), 9. razred
Slika 4.2.10.4.3: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 9. razred
Slika 4.2.10.4.4: Dosežki učencev na vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.7: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.8: Dosežki učencev po vrstah dodatkov pri nalogah glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.9: Dosežki učencev pri različnih vrstah gradiva glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.5.1: Pregled dosežkov po točkah glede na število učencev
Slika 4.2.10.5.2 : Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri družboslovju (NIS), 9. razred
Slika 4.2.10.5.3: Porazdelitev točk pri družboslovju (NIS), 9. razred
Slika 4.2.10.5.4: Dosežki učencev na celotnem preizkusu znanja in posameznih delih glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.5.5: Dosežki učencev na celotnem preizkusu znanja in po posameznih vsebinskih sklopih glede na
indeks težavnosti
Slika 4.2.10.5.6: Zastopanost minimalnih in temeljnih standardov za celoten preizkus in za posamezne vsebinske
sklope
Slika 4.2.10.5.7: Uspešnost reševanja nalog glede na standard znanja in na indeks težavnosti za celoten preizkus in
po posameznih področjih
Slika 4.2.10.5.8: Zastopanost različnih tipov nalog v celotnem preizkusu
Slika 4.2.10.5.9: Zastopanost različnih tipov nalog v preizkusu znanja za celoten preizkus in po posameznih
področjih
Slika 4.2.10.5.10: Dosežki učencev po tipih nalog na celotnem preizkusu znanja in po vsebinskih področjih glede
na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.5.11: Zastopanost dodatkov pri nalogah v preizkusu znanja
Slika 4.2.10.5.12: Dosežki učencev po dodatkih pri nalogah glede na indeks težavnosti
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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
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PREDGOVOR
Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/15 so pripravili predsednik in člani
Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, predsedniki in člani predmetnih komisij ter
sodelavci Državnega izpitnega centra.
Izvedba NPZ-ja je v šolskem letu 2014/2015 potekala skladno z zakonodajo. Pri izvedbi ni bilo zapletov.
V letošnjem šolskem letu so obvezno opravljali preverjanja znanja učenci 6. in 9. razreda. Vrednotenje je, tako kot
lani, za oba razreda potekalo elektronsko. Pri e-vrednotenju so sodelovali učitelji razrednega pouka, ki učijo v
drugem triletju, in predmetni učitelji. Tudi letos je e-vrednotenje potekalo brez zapletov; učitelji, ki so sodelovali
pri e-vrednotenju, so prejeli podrobno informacijo o kakovosti svojega vrednotenja. Novost je, da so učitelji za
vrednotenje preizkusov prejeli plačilo.
Letno poročilo bo izdano le v elektronski obliki in tako dostopno širši javnosti. Če bralca zanima in želi o
posameznem področju izvedeti več, če si želi ogledati tudi naloge in druge podatke, o katerih govori analiza
posameznih predmetnih področij, lahko uporabi spletno povezavo.
Uvodnemu poglavju, v katerem je predstavljena zakonska podlaga za izvedbo NPZ-ja, 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, o sodelovanju z učitelji in izobraževanju za člane predmetne komisije. V oktobru in novembru l. 2014
so bila organizirana regijska srečanja učiteljev na temo elektronskega vrednotenja preizkusov znanja. Srečanja so
bila dobro pripravljena in izvedena, udeležba učiteljev pa je bila pod pričakovanji.
Tretje poglavje vsebuje podatke o vzorčenju, tehnični pripravi gradiva in izvedbi preverjanja znanja na šolah.
Posebna pozornost je namenjena učencem s posebnimi potrebami, predvsem pregledu postopkov in
vrednotenju rezultatov.
Učenci, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, so tudi letos NPZ opravljali
prostovoljno, tako ob koncu drugega kot tudi ob koncu tretjega obdobja. Pri NPZ-ju so sodelovali tudi odrasli, ki
obiskujejo osnovno šolo na ljudskih univerzah oz. pri organizacijah, ki organizirajo izobraževanje odraslih.
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. V šolskem letu 2014/2015
je izobraževanje za e-vrednotenje potekalo na šolah, izobraževanje so izvedli pomočniki za e-vrednotenje. Učitelji
so bili z izvedenim izobraževanjem zelo zadovoljni.
Četrto poglavje vsebuje statistične analize dosežkov in interpretacije dosežkov NPZ-ja 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, kakor tudi članom komisij kot smernice za
delo. Predstavljeni so osnovni statistični podatki o preizkusih NPZ-ja ter analize in ugotovitve predmetnih komisij
o dosežkih na preizkusu.
Predstavljeni so grafični prikazi dosežkov NPZ-ja, 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.
Minister je septembra določil štiri predmete, iz katerih so devetošolci preverjali svoje znanje, prav tako pa je
določil, na kateri šoli se preverja izbrani predmet. Učenci 9. razreda so preverjali znanje iz angleščine, kemije,
tehnike in tehnologije ter domovinske in državljanske kulture in etike. Posamezni predmeti so bili enakomerno
porazdeljeni po regijah.

PREDGOVOR
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Zunanje preverjanja znanja ostaja formativno, usmerjeno v vlogo prepoznavanja učnih potreb posameznih
učencev in poglobljene povratne informacije o doseženem znanju učencev, kar učiteljem omogoča prilagajanje
metod in oblik dela, v smeri trajnega znanja pa bi učiteljem služile za izboljšanje kakovosti pouka. Tudi letos je
Državni izpitni center na šole v juniju posredoval zbirnik podatkov o dosežkih NPZ-ja 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 pripravo strategij dela za novo šolsko leto.
Prav tako pa so v letošnjem letu šole za vsakega učenca prejele tudi povratno informacijo o uspehu učenca pri
reševanju preizkusa glede na dosežke na šoli in v državi. Za vse učence so bili dosežki na vpogled učencem in
njihovim staršem prek spleta.
Še posebej pa velja poudariti novost letošnjega leta »Banko nalog«, ki omogoča učiteljem sestavljanje preizkusov
znanja s pomočjo nalog, ki so bile že uporabljena pri NPZ-ju.
Iskreno se zahvaljujem vsem članom uredniškega odbora, avtorjem prispevkov in tehnični urednici za sodelovanje
pri oblikovanju letošnjega poročila.
mag. Majda Vehovec, urednica
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1 UVOD
1.1 Zakonska podlaga za izvedbo nacionalnega preverjanja
znanja v osnovni šoli
Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli je izvedeno na podlagi navedenih zakona ter podzakonskih in drugih
aktov:
− Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo,102/07, 107/10, 87/11, 40/12ZUJF in 63/13),
− Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 30/13),
− Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12) – Podrobnejša navodila o
šolskem koledarju za šolsko leto 2014/2015 – 2. del (Podrobnejša navodila o datumih izvedbe nacionalnega
preverjanja znanja v osnovni šoli ter izdaje obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja
za učence 6. razreda in 9. razreda osnovne šole),
− Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12 in 51/13),
− Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, objavljenih na spletni strani Državnega izpitnega
centra,
− Navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli za šolsko leto 2014/2015, objavljenih na
spletni strani http://www.ric.si.
Na podlagi Podrobnejših navodil o šolskem koledarju za šolsko leto 2014/2015 – 2. del je Državni izpitni center
pripravil Koledar nacionalnega preverjanja znanja za šolsko leto 2014/2015.
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2 POROČILA
2.1 Poročilo o delu Državne komisije v šolskem letu 2014/2015
2.1.1 Osnovni podatki o poteku nacionalnega preverjanja znanja
Državna komisija za vodenje NPZ-ja v osnovni šoli (v nadaljevanju DK) je v šolskem letu 2014/2015 izvedla enajst
sej (deset rednih in eno korespondenčno). DK je celo študijsko leto delovala v enaki sestavi: predsednik, dr. Janez
Vogrinc, in člani (dr. Mojca Štraus, dr. Anton Polšak, mag. Gregor Mohorčič, Marija Mojca Maleš, dr. Andrejka Slavec
Gornik, mag. Majda Vehovec in Bojana Morato). Na vseh sejah so bili člani DK s strani predstavnikov ZRSŠ-ja in RICa redno seznanjeni z informacijami o poteku priprav na izvedbo NPZ-ja v 6. in 9. razredu osnovne šole.
Na prvi seji v šolskem letu 2014/2015 je dr. Gašper Cankar članom DK predstavil statistično analizo in podatke o
uspešnosti učencev na NPZ-ju v študijskem letu 2013/2014. Razmislek smo namenili šolam z visokim deležem
učencev, ki se ne udeležijo NPZ-ja, in šolam z visokim deležem uspešnih poizvedb. Ukvarjali smo se tudi z
uspešnostjo vrednotenja NPZ-ja. DK je ugotovila, da bistvenih razlik med številom poizvedb pri razrednih učiteljih
v primerjavi s predmetnimi ni, zato nadaljnjih primerjav na tem področju ni bilo smiselno delati. Na seji smo
obravnavali tudi Letno poročilo o NPZ-ju za šolsko leto 2013/2014. Člani DK smo apelirali na pristojne strokovnjake iz
ZRSŠ-ja, naj še naprej, v skladu s svojimi pristojnostmi, čim bolj intenzivno spremljajo pripravo učnih gradiv in
učnih načrtov ter pri tem upoštevajo povratne informacije, ki jih nudi NPZ.
Na drugi seji je članom DK direktor Rica, dr. Darko Zupanc, predstavil orodje za analizo izkazanega znanja ob
zaključku srednje šole. Člani DK smo predlagali, da bi se tudi za osnovne šole pripravila podobno koncipirana
aplikacija na podlagi podatkov NPZ-ja, saj menimo, da bi takšna aplikacija doprinesla k dodani vrednosti NPZ-ja in
olajšala delo osnovnim šolam. Obravnavali smo Letno poročilo o NPZ-ju za šolsko leto 2013/2014 in Navodila za
izvedbo NPZ-ja v osnovni šoli za šolsko leto 2014/2015.
Novembra smo analizirali anketo za učitelje in ravnatelje. Odgovori sodelujočih kažejo na solidno stopnjo
zadovoljstva z usposabljanji in izobraževanji na temo NPZ-ja in e-vrednotenja. Tudi podpora elektronskemu
načinu vrednotenja na splošno se pomika v pozitivno smer. Z medsebojno komunikacijo so učitelji in pomočniki
glavnih ocenjevalcev večinoma zadovoljni, manj zadovoljni pa smo lahko z deležem učiteljev (več kot desetina), ki
sploh niso bili seznanjeni s posredovanjem povratne informacije o njihovem vrednotenju in tudi niso bili
seznanjeni z možnostjo pridobitve potrdila. Na seji smo razpravljali tudi o obliki povratne informacije o
vrednotenju učiteljev, ki jo bodo prejeli ravnatelji. Potrdili smo Letno poročilo o NPZ-ju za šolsko leto 2013/2014.
Na decembrski seji so člani DK analizirali izvedena izobraževanja na temo e-vrednotenja preizkusov znanja v
lanskem šolskem letu. Srečanja so bila izvedena v oktobru in novembru. Po poročanju predmetnih komisij so bili
njihovi člani z vsebino in izvedbo srečanj zadovoljni, težava pa je nizka udeležba učiteljev (približno 10-odstotna
glede na število učiteljev popravljavcev), čeprav so bila organizirana regijska srečanja. Na seji smo obravnavali tudi
strukturo prihodnjega letnega poročila o NPZ-ju, saj smo ugotovili, da so ta vsako leto obsežnejša. Opravili smo
prvi žreb kompletov preizkusov znanja.
Na januarski seji je bil članom DK predstavljen projekt ˝E-banka nalog˝, ki omogoča učiteljem sestavljanje
preizkusov znanja s pomočjo nalog iz NPZ-ja. Opravili smo žreb kompletov preizkusov znanja, nadaljevali z
razpravo o oblikovanju povratne informacije ravnateljem o vrednotenju učiteljev in opravili razmislek o prihodnjih
izvedbah izobraževanj za učitelje.
Februarja je bil na ZRSŠ-ju organiziran sestanek zaradi odprtih vprašanj, ki so se pojavila pri NPZ-ju iz matematike v
preteklih letih. Razprava sicer ni prinesla dokončnih sklepov, pač dogovor, da se bo ta nadaljevala v širši skupini
sodelujočih strokovnjakov s področja matematike. Ric je organiziral izobraževanje pomočnikov za e-vrednotenje
na šolah, ki so to vlogo prevzeli prvič. Na seji smo razpravljali o vlogi pomočnika bralca pri izvedbi NPZ-ja za
učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in učence z govorno-jezikovno motnjo.
Marca smo naleteli na težave pri prijavah učiteljev na e-vrednotenje, saj se je izkazalo, da so nekatere šole prijavile
bistveno premalo učiteljev. Ta problematika je postala tudi medijsko izpostavljena, saj se je v medijih pojavilo
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mnenje zlasti Sindikata vzgoje in izobraževanja, da učitelji niso dolžni vrednotiti preizkusov znanja brez dodatnega
plačila. Na seji je DK določila predlog seznama predmetov za določitev tretjega predmeta na NPZ-ju, ki ga bodo
opravljali učenci 9. razreda v šolskem letu 2015/2016 in bo posredovan resornemu ministrstvu. Na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport je bil sklican sestanek glede sprememb členov Zakona o osnovni šoli, ki se tičejo
tudi NPZ-ja.
Na aprilsko sejo DK smo povabili dr. Fani Nolimal iz ZRSŠ-ja, in sicer zaradi razprave o sodelovanju med Ricem in
predmetnimi komisijami za NPZ ter med predmetnimi komisijami za NPZ in predmetnimi komisijami ZRSŠ-ja.
Sicer pa je obdobje med marčevsko in aprilsko sejo DK zaznamovalo medijsko precej izpostavljeno vprašanje
plačila učiteljem za vrednotenje preizkusov znanja. Napovedan bojkot vrednotenja je bil s sprejetjem dogovora
med Sindikatom vzgoje in izobraževanja in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sicer umaknjen, tako
da se izvedbenih posebnosti v nadaljevanju ne pričakuje. Se je pa resorno ministrstvo zavezalo, da bo v prihodnje
opravilo analizo izvajanja NPZ-ja in kritični razmislek o njegovem namenu in razvoju.
DK je do konca šolskega leta 2014/2015 razpravljala še o oblikovanju brošure Informacije za učence in starše za
šolsko leto 2015/2016 in o pripravi Letnega poročila o NPZ-ju za šolsko leto 2014/2015.
Delo DK je v šolskem letu 2014/2015 potekalo nemoteno, vse tekoče obveznosti, ki so potrebne za kakovostno
izvajanje NPZ-ja, so bile pravočasno opravljene, za kar gre največja zasluga predsednikom in članom predmetnih
komisij ter zelo strokovno korektni pomoči zaposlenih na Ricu.
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2.2 Poročilo o delu predmetnih komisij
Osnovna naloga predmetnih komisij (v nadaljevanju PK), opredeljena v Pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja
v osnovni šoli, je priprava in izbor nalog za NPZ, poleg te pa člani PK pripravljajo še vrsto drugih gradiv (npr. gradivo
za eRic za učitelje, gradivo za sklice študijskih skupin, predstavitve za izobraževanje učiteljev o dosežkih pri NPZ-ju,
prispevke za letno poročilo, strukture za banko nalog), sodelujejo na usposabljanjih predmetnih učiteljev in
pomočnikov glavnih ocenjevalcev, udeležujejo pa se tudi različnih usposabljanj na temo preverjanja in
ocenjevanja znanja.
Število članov v komisiji je od komisije do komisije različno, odvisno je od števila preverjanj pri nekem predmetu.
Tako PK-ji za slovenščino, italijanščino, madžarščino, angleščino, nemščino in matematiko pripravljajo gradivo za
NPZ v 6. in NPZ v 9. razredu; PK-ji za geografijo, zgodovino in glasbeno umetnost poleg gradiva za NPZ v 9.
razredu tudi preizkuse znanja z nacionalnimi vsebinami; PK-ji za fiziko, kemijo, biologijo, tehniko in tehnologijo,
domovinsko in državljansko kulturo in etiko, likovno umetnost in šport pripravljajo gradivo za NPZ samo v 9.
razredu, PK za nižji izobrazbeni standard pa pripravlja gradivo za pet predmetov za NPZ v 9. in za štiri predmete v
6. razredu. PK sestavljajo predsednik in najmanj trije člani, od katerih sta vsaj dva učitelja in en svetovalec iz Zavoda
RS za šolstvo. Predsednik sklicuje in vodi seje PK, odgovoren je za usklajeno delovanje komisije, strokovnost
pripravljenega gradiva, pravočasno oddajo gradiva za NPZ in varovanje tajnosti.
PK, katere predmet se v tekočem šolskem letu preverja na NPZ-ju, 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 PK organizira in izvede izobraževanje pomočnikov glavnega ocenjevalca, (2) vodi moderacijo in poskrbi za vnos
dopolnil v navodila za vrednotenje, (3) vodi postopek standardizacije (v sodelovanju s PK izbere, ovrednoti in
potrdi preizkuse znanja za vajo, standardizacijo in kontrolo), (4) spremlja in nadzira ter analizira kakovost
vrednotenja, (5) sodeluje v postopku poizvedb.

2.2.1 Predmetna komisija za slovenščino
Število sej in obravnavana tematika
Od septembra l. 2014 do konca avgusta l. 2015 se je PK za slovenščino sestala na 51 srečanjih (od tega je bilo 27
srečanj izvedenih v študijskih skupinah). Komisija je do januarja delovala v sestavi Milena Čuden, Ina Ferbežar,
Snežana Gustinčič, Milena Kerndl, Ljiljana Mićović Struger, Katarina Rigler Šilc, Neža Ritlop in Darinka Rosc
Leskovec. Z marcem je bil v komisijo namesto Darinke Rosc Leskovec imenovan Vlado Pirc.
Na skupno 51 sejah so člani obravnavali te vsebine:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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dogovor o razporeditvi in poteku dela PK,
priprava delovnega načrta za tekoče šolsko leto,
izbor besedil,
pregled in priprava nalog za 6. in 9. razred,
priprava preizkusov znanja, navodil za vrednotenje in specifikacijskih tabel za 6. in 9. razred,
sodelovanje v študijskih skupinah (z delavnicami o vrednotenju nalog po smislu),
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 2015 in priprava povratne informacije za učitelje,
priprava prispevka za letno poročilo,
priprava Informacij o preizkusu znanja iz slovenščine za 6. in 9. razred za leto 2016,
pregled rezultatov in interpretacije.
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Gradiva, ki jih je pripravila predmetna komisija:
− gradivo za NPZ iz slovenščine za 6. razred,
− gradivo za NPZ iz slovenščine za 9. razred,
− gradivo za srečanja študijskih skupin,
− opisi dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ-ju iz slovenščine,
− opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju iz slovenščine,
− povratna informacija učiteljem o vrednotenju NPZ 2015 iz slovenščine v 6. in 9. razredu,
− prispevek za letno poročilo,
− Informacije o preizkusu znanja iz slovenščine za 6. razred za leto 2016,
− Informacije o preizkusu znanja iz slovenščine za 9. razred za leto 2016.
Sodelovanje z učitelji:
− na 27 srečanjih študijskih skupin (oktobra in novembra 2014);
− na izobraževanju za pomočnike glavnega ocenjevalca (april 2015) – vodila ga je Tjaša Lajovic (aprila
2015);
− na moderaciji navodil za vrednotenje (maj 2015) – vodili sta jo Milena Čuden (9. razred) in Snežana
Gustinčič (6. razred).
Izobraževanje članov predmetnih komisij:
Vse članice PK so se udeležile izobraževanj v okviru študijskih skupin (skupaj 27 srečanj oktobra in novembra 2014)
in izobraževanja za pomočnike glavnega ocenjevalca.

2.2.2 Predmetna komisija za italijanščino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/15 je imela PK 13 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 (usposabljanje in izvajanje).
Gradiva, ki jih je pripravila predmetna komisija:
−
−
−
−
−
−
−
−

gradivo za NPZ iz italijanščine v 6. razredu,
gradivo za NPZ iz italijanščine v 9 razredu,
Informacija o preizkusu znanja iz italijanščine v 6. razredu,
Informacija o preizkusu znanja iz italijanščine v 9 razredu,
opisi dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ-ju iz italijanščine,
opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju iz italijanščine,
zgledi nalog po sodobnih pristopih (interno izobraževanje),
prispevek za letno poročilo 2015.

Sodelovanje z učitelji:
− na študijskih srečanjih (pedagoški svetovalec za šole z italijanskim učnim jezikom),
− na usposabljanju, moderaciji in izvajanju e-vrednotenja.
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Izobraževanje članov predmetne komisije:
Člani PK 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, 11. maj 2015,
e-vrednotenja za 6.razred: OŠ P. P Vergerio Koper-Capodistria, 12. maj 2015,
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2014/2015 v Sloveniji in Italiji (program
sodelovanja med vladama Republike Slovenije in Republike Italije)

2.2.3 Predmetna komisija za madžarščino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je PK za madžarščino imela 15 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−

evalvacija dela v šolskem letu 2013/2014,
priprava delovnega načrta za tekoče šolsko leto,
izbor besedil za preizkuse znanja,
priprava nalog, oblikovanje navodil za vrednotenje ter specifikacijskih tabel
za preizkuse znanja za 6. in 9. razred,
moderacija navodil za vrednotenje v 6. in 9. razredu,
reševanje poizvedb,
analiza ovrednotenih preizkusov znanja.

Gradiva, ki jih je pripravila predmetna komisija:
− gradivo za NPZ iz madžarščine v 6. razredu,
− gradivo za NPZ iz madžarščine v 9. razredu,
− prispevek za letno poročilo 2015.
Sodelovanje z učitelji
Z učitelji smo sodelovali v okviru študijske skupine in v drugih oblikah (osebni stiki z učiteljicami).

2.2.4 Predmetna komisija za angleščino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je imela PK 34 sej s temi vsebinami:
− priprava delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015,
− pregled in priprava testnih nalog za 6. in 9. razred,
− priprava slušnih besedil, posnetkov, navodil za vrednotenje in specifikacijskih tabel za preizkuse znanja
ob koncu 6. in 9. razreda,
− udeležba na izobraževanju za e-vrednotenje (6. in 9. razred),
− usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca za e-vrednotenje,
− sodelovanje pri izvedbi e-vrednotenja za 6. in 9. razred,
− moderacija navodil za vrednotenje in izbira preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo pri evrednotenju za 6. in 9. razred,
analiza
kontrolnega vrednotenja l. 2015 in priprava povratne informacije za učitelje,
−
− priprava opisov dosežkov za 6. in 9. razred,
− priprava prispevka za letno poročilo,
− pregled in potrditev strukture preizkusa znanja iz angleščine.
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Gradiva, ki jih je pripravila predmetna komisija:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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,
gradiva za izobraževanje učiteljev,
povratna informacija učiteljem o vrednotenju NPZ-jev l. 2015 iz angleščine v 6. in 9. razredu,
opisi dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ-ju izangleščine,
opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju iz angleščine,
prispevek za letno poročilo 2014/2015.

Sodelovanje z učitelji:
− na srečanjih predmetnih učiteljic in učiteljev angleščine novembra 2014 (v Ljubljani, Mariboru in
Postojni); izvedba izobraževanja s temi temami:
− Kaj nam pove NPZ? (Tjaša Lajovic, Ric),
− Kako so lahko NPZ učitelju v podporo pri poučevanju angleščine? (dr. Karmen Pižorn),
− Pisno sporočanje – delavnica (mag. Barbara Lesničar, Tjaša Milijaš, Darinka Šaubah Kovič);
− na moderacijah navodil za vrednotenje (maj 2015).
Izobraževanje članov predmetne komisije:
− dr. Karmen Pižorn, Univerza v Lancastru, Oddelek za jezikoslovje in angleški jezik, Velika Britanija,
− Marjana Pogačnik Medved, Language Testing at Lancaster, Univerza v Lancastru, Velika Britanija,
− Nevenka Jesenik, Tjaša Milijaš, Marjana Pogačnik Medved in Helena Žnidaršič Seme so opravile 20-urni
spletni tečaj British Councila z naslovom Communicative Assessment.

2.2.5 Predmetna komisija za nemščino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je imela PK za nemščino 18 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 ob koncu
6. in 9. razreda,
− udeležba na izobraževanju za e-vrednotenje,
− izbira in usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca za e-vrednotenje,
− moderacija navodil za vrednotenje in izbira preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo pri evrednotenju (6. in 9. razred),
− priprava opisov dosežkov za (6. in 9. razred),
− priprava prispevka za letno poročilo,
− pregled in potrditev strukture preizkusa znanja iz nemščine (6. in 9. razred),
− analiza kontrolnega vrednotenja 2015 in priprava povratne informacije za učitelje.
Gradiva, ki jih je pripravila predmetna komisija:
−
−
−
−
−

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-ju iz nemščine,
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− opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju iz nemščine,
− povratna informacija učiteljem o vrednotenju NPZ-ja l. 2015 iz nemščine v 6. in 9. razredu,
− prispevek za letno poročilo 2014/2015.
Sodelovanje z učiteljicami in učitelji:
− na izobraževanju za pomočnice glavnih ocenjevalk (9. in 13. april 2015 na Državnem izpitnem centru),
vodja Tjaša Lajovic,
na
moderaciji navodil za vrednotenje (maj 2015).
−
Izobraževanje članic komisije:
Članice so se izobraževale v okviru svojih šol oziroma zavodov.
Susanne Volčanšek se je v letu 2015 izobraževala na temo formativnega spremljanja v izvedbi ZRSŠ-ja.
Monika Krančič se je prek spleta udeležila 20-urnega tečaja British Councila z naslovom Communicative Assessment
–od 29. 9. do 3. 11. 2014. –
Breda Premzl, Brigita Lovenjak in dr. Vesna Kondrič Horvat sodelujejo v projektu umeščanja tujih jezikov v SEJO.

2.2.6 Predmetna komisija za matematiko
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je imela PK za matematiko 37 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v Letnem poročilu o izvedbi v šolskem letu2013/2014,
dogovor o razporeditvi in poteku dela PK v skladu s prejetim rokovnikom dela za PK,
izbor glavnega ocenjevalca,
udeležba na KUPM l. 2014,
priprava gradiva in izvedba srečanja učiteljev matematike,
priprava gradiva odpisanih preizkusov za banko nalog,
pregled gradiva za NPZ iz obstoječe zbirke oddanih preizkusov znanja,
priprava nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in specifikacijskimi tabelami za 6. in 9. razred,
pregled pripomb pregledovalca preizkusov znanja in lektorskih popravkov ter vnos sprememb v
preizkuse znanja za 6. in 9. razred,
izbira in usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca za e-vrednotenje,
moderacija navodil za vrednotenje za 6. in 9. razred,
izbor preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo vrednotenja za 6. in 9. razred,
strokovno vodenje skupine učiteljev, ki e-vrednotijo v 6. in 9. razredu,
nadzor in zagotavljanje kakovosti vrednotenja v 6. in 9. razredu,
analiza napak pri vrednotenju ter poizvedb v 6. in 9. razredu,
pregled dosežkov učencev pri NPZ-ju v 6. in 9. razredu,
oblikovanje opisov dosežkov NPZ-ja učencev v 6. in 9. razredu,
priprava dodatne razlage k povratni informaciji ocenjevalcem v 6. in 9. razredu,
priprava prispevkov za letno poročilo 2014/2015,
potrditev strukture preizkusa za 6. in 9. razred za šolsko leto 2015/2016,
informacija o vsebinah in ciljih predmeta v 6. in 9. razredu, ki se ne bodo preverjali z NPZ-jem v šolskem
letu 2015/2016.

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

gradivo za NPZ v 6. in 9. razredu,
specifikacijske tabele odpisanih preizkusov znanja za banko nalog,
gradivo za srečanje učiteljev matematike,
gradivo za usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca,
opisi dosežkov učencev 6. in 9. razreda pri NPZ-ju in pripadajoče specifikacijske tabele,
dodatna razlaga k povratni informaciji ocenjevalcem v 6. in 9. razredu,
prispevki za letno poročilo 2014/2015 (poročilo o delu PK za matematiko in analiza dosežkov pri NPZ-ju iz
matematike v 6. in 9. razredu).

Sodelovanje z učitelji:
− na srečanjih učiteljev matematike (oktober in november 2014),
− na izobraževanju pomočnikov glavnega ocenjevalca in moderaciji (april in maj 2015).

2.2.7 Predmetna komisija za biologijo
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je imela PK za biologijo 27 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v Letnem poročilu o izvedbi v šolskem letu 2013/2014,
dogovor o razporeditvi in poteku dela PK v skladu s prejetim rokovnikom dela za PK,
priprava gradiva odpisanih preizkusov za banko nalog,
pregled gradiva za NPZ iz obstoječe zbirke oddanih preizkusov znanja in vnos sprememb,
priprava nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in specifikacijskimi tabelami,
priprava gradiva in izvedba srečanja učiteljev biologije na študijskih srečanjih v organizaciji ZRSŠ-ja,
priprava prispevkov za letno poročilo 2014/2015,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2015/2016.

Gradiva, ki jih je pripravila predmetna komisija:
− gradivo za NPZ,
− gradivo za srečanje učiteljev biologije,
− prispevki za letno poročilo 2014/2015 (poglavje Poročilo o delu predmetnih komisij).
Sodelovanje z učitelji:
− srečanje učiteljev biologije na študijskih srečanjih v organizaciji ZRSŠ (oktober in november 2014)
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2.2.8 Predmetna komisija za kemijo
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je imela predmetna komisija 18 sej z naslednjimi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v Letnem poročilu o izvedbi v šolskem letu 2013/2014,
dogovor o razporeditvi in poteku dela PK v skladu s prejetim rokovnikom dela za PK,
priprava gradiva odpisanih preizkusov za banko nalog,
izbor glavnega ocenjevalca,
pregled gradiva za NPZ iz obstoječe zbirke oddanih preizkusov znanja,
priprava nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in specifikacijskimi tabelami,
pregled pripomb pregledovalca preizkusov znanja in lektorskih popravkov ter vnos sprememb,
izbira in usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca za e-vrednotenje,
moderacija navodil za vrednotenje,
izbor preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo vrednotenja,
strokovno vodenje skupine učiteljev, ki e-vrednotijo,
nadzor in zagotavljanje kakovosti vrednotenja,
analiza napak pri vrednotenju in analiza poizvedb,
pregled dosežkov učencev pri NPZ-ju,
oblikovanje opisov dosežkov učencev pri NPZ-ju,
priprava dodatne razlage k povratni informaciji ocenjevalcem,
priprava prispevkov za letno poročilo 2014/2015,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2015/2016.

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

gradivo za NPZ,
specifikacijske tabele odpisanih preizkusov znanja za banko nalog,
gradivo za usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca,
opisi dosežkov učencev in pripadajoče specifikacijske tabele,
dodatna razlaga k povratni informaciji ocenjevalcem,
prispevki za letno poročilo 2014/2015 (poročilo o delu PK in analiza dosežkov pri NPZ-ju).

Sodelovanje z učitelji:
− na izobraževanju pomočnikov glavnega ocenjevalca in moderaciji (april in maj 2015).

2.2.9 Predmetna komisija za fiziko
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je imela PK za fiziko 14 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v Letnem poročilu o izvedbi v šolskem letu 2013/2014,
dogovor o razporeditvi in poteku dela PK v skladu s prejetim rokovnikom dela za PK,
priprava gradiva odpisanih preizkusov za banko nalog,
pregled gradiva za NPZ iz obstoječe zbirke oddanih preizkusov znanja,
priprava nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in specifikacijskimi tabelami,
priprava gradiva in izvedba srečanja učiteljev fizike,
priprava prispevkov za letno poročilo 2014/2015,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2015/2016.

Gradiva, ki jih je pripravila predmetna komisija:
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− gradivo za NPZ,
− gradivo za srečanje učiteljev fizike,
− prispevki za letno poročilo 2014/2015 (poglavje Poročilo o delu predmetnih komisij).
Sodelovanje z učitelji:
− srečanje učiteljev fizike (oktober 2014)

2.2.10 Predmetna komisija za tehniko in tehnologijo
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je imela PK 26 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v Letnem poročilu o izvedbi v šolskem letu 2013/2014,
dogovor o razporeditvi in poteku dela PK v skladu s prejetim rokovnikom dela za PK,
priprava gradiva odpisanih preizkusov za banko nalog,
izbor glavnega ocenjevalca,
pregled gradiva za NPZ iz obstoječe zbirke oddanih preizkusov znanja,
priprava nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in specifikacijskimi tabelami,
pregled pripomb pregledovalca preizkusov znanja in lektorskih popravkov ter vnos sprememb,
izbira in usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca za e-vrednotenje,
moderacija navodil za vrednotenje,
izbor preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo vrednotenja,
strokovno vodenje skupine učiteljev, ki e-vrednotijo,
nadzor in zagotavljanje kakovosti vrednotenja,
analiza napak pri vrednotenju in analiza poizvedb,
pregled dosežkov učencev pri NPZ-ju,
oblikovanje opisov dosežkov učencev pri NPZ-ju,
priprava dodatne razlage k povratni informaciji ocenjevalcem,
priprava prispevkov za letno poročilo 2014/2015,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2015/2016.

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

gradivo za NPZ,
specifikacijske tabele odpisanih preizkusov znanja za banko nalog,
gradivo za usposabljanje pomočnikov glavnega ocenjevalca,
opisi dosežkov učencev in pripadajoče specifikacijske tabele,
dodatna razlaga k povratni informaciji ocenjevalcem,
prispevki za letno poročilo 2014/2015 (poročilo o delu PK in analiza dosežkov nacionalnega preverjanja
znanja).

Sodelovanje z učitelji:
− na izobraževanju pomočnikov glavnega ocenjevalca in moderaciji (april in maj 2015).
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2.2.11 Predmetna komisija za geografijo
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je imela PK 14 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−

dogovor o načrtu dela PK v skladu z rokovnikom dela za PK,
priprava poročila o sestanku s svetovalci za geografijo na Zavodu RS za šolstvo za DK NPZ,
pregled nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
priprava prispevka za letno poročilo 2014/2015,
pregled strukture preizkusa za šolsko leto 2015/2016.

Gradiva, ki jih je pripravila predmetna komisija:
− gradivo za NPZ,
− struktura preizkusa znanja.

2.2.12 Predmetna komisija za zgodovino
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je imela PK 19 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−

dogovor o načrtu dela PK v skladu z rokovnikom dela za PK,
pregled nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele za šole z
italijanskim učnim jezikom in dvojezične osnovne šole,
− dopolnitev seznama pojmov za banko nalog,
− pregled strukture preizkusa za šolsko leto 2015/2016,
− priprava prispevka za letno poročilo 2014/2015.
Gradiva, ki jih je pripravila predmetna komisija:
−
−
−
−

gradivo za NPZ,
gradivo za NPZ v šolah z italijanskim učnim jezikom in dvojezičnih osnovnih šolah,
struktura preizkusa znanja,
prispevek za letno poročilo 2014/2015.

2.2.13 Predmetna komisija za domovinsko in državljansko kulturo in etiko
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/15 je imela PK za domovinsko in državljansko kulturo in etiko 32 sej s temi vsebinami:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

dogovor o načrtu dela PK v skladu z rokovnikom dela za PK,
izbor glavnega ocenjevalca,
pogovor s predsednikom DK NPZ o učnem načrtu in pričakovanih dosežkih učencev pri NPZ-ju l. 2015,
pregled nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
pregled pripomb zunanjih pregledovalcev preizkusov znanja,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
priprava na izvedbo preverjanja znanja,
izbor pomočnikov glavnega ocenjevalca,
priprava na izobraževanje pomočnikov glavnega ocenjevalca,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

izvedba izobraževanja za pomočnike glavnega ocenjevalca,
priprava na moderacijo navodil za vrednotenje,
moderacija navodil za vrednotenje,
standardizacija,
pregled dosežkov učencev pri NPZ-ju,
oblikovanje opisov dosežkov učencev pri NPZ-ju,
priprava pojasnil referenčnega vrednotenja kontrolnih preizkusov,
potrditev strukture preizkusov znanja za šolsko leto 2015/2016,
priprava prispevkov za letno poročilo 2014/2015.

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

gradivo za NPZ,
opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju,
pojasnila referenčnega vrednotenja kontrolnih preizkusov,
prispevek za letno poročilo 2014/2015.

2.2.14 Predmetna komisija za glasbeno umetnost
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je imela PK za glasbeno umetnost 13 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−

pregled prispevkov v Letnem poročilu o izvedbi v šolskem letu 2013/2014,
dogovor o razporeditvi in poteku dela PK v skladu s prejetim rokovnikom dela za PK,
pregled gradiva za NPZ iz obstoječe zbirke oddanih preizkusov znanja,
priprava nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in specifikacijskimi tabelami,
priprava gradiva in izvedba srečanja učiteljev glasbene umetnosti,
priprava prispevkov za letno poročilo 2014/2015,
potrditev strukture preizkusa za šolsko leto 2015/2016.

Gradiva, ki jih je pripravila predmetna komisija:
− gradivo za NPZ,
− gradivo za srečanje učiteljev glasbene umetnosti,
− prispevki za letno poročilo 2014/2015 (poglavje Poročilo o delu predmetnih komisij).
Sodelovanje z učitelji:
− srečanje učiteljev glasbene umetnosti (oktober 2014)

2.2.15 Predmetna komisija za likovno umetnost
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je imela PK za likovno umetnost 5 sej s temi vsebinami:
− dogovor o delu PK,
− priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
− pregled pripomb pregledovalca gradiv za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske
tabele,
− pregled odpisanih preizkusov znanja za seznanitveni način računalniškega programa za e-vrednotenje,
− priprava strukture za banko nalog,
− pregled strukture preizkusa za šolsko leto 2015/2016,
− priprava prispevka za letno poročilo 2014/2015.
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Gradiva, ki jih je pripravila predmetna komisija:
− gradivo za NPZ,
− struktura za banko nalog,
− prispevek za letno poročilo 2014/2015.

2.2.16 Predmetna komisija za šport
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je imela PK za šport 17 sej s temi vsebinami:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

priprava načrta dela PK,
priprava prispevka o NPZ-ju pri predmetu šport in analizi ankete športnih pedagogov,
prijava na posvet športnih pedagogov,
priprava gradiva za posvet športnih pedagogov,
aktivna udeležba na posvetu športnih pedagogov,
priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
pogovor s predsednikom DK NPZ o strukturi preizkusa znanja,
spoznavanje teorije sestavljanja nalog in testov,
priprava posodobljene strukture preizkusov znanja,
priprava prispevka za letno poročilo 2014/2015.

Gradiva, ki jih je pripravila predmetna komisija:
− prispevka z naslovom Spremembe v preizkusu nacionalnega preverjanja znanja pri predmetu šport in
Izvajanje vsebin učnega načrta predmeta šport v zadnjem triletju osnovne šole (objavljena v reviji Šport: revija
za teoretična in praktična vprašanja športa, let. 62, št. 3-4 (2014),
− gradivo za posvet športnih pedagogov,
− gradivo za NPZ iz športa,
− prispevek za letno poročilo 2014/15.
Sodelovanje z učitelji:
− aktivna udeležba na posvetu športnih pedagogov (Maribor, 21. 11. 2014).

2.2.17 Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard
Število sej in obravnavana tematika
V šolskem letu 2014/2015 je imela PK 30 sej s temi vsebinami:
− dogovor o načrtu dela PK,
− izbor glavnega ocenjevalca za 9. in 6. razred,
− pogovor s predsednikom DK NPZ o nujnosti uvedbe obveznega zunanjega preverjanja znanja v
prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom,
− pregled nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
− priprava novih nalog za NPZ z navodili za vrednotenje in parametri specifikacijske tabele,
− pregled pripomb zunanjih pregledovalcev preizkusov znanja za NPZ v 6. razredu,
− pregled pripomb zunanjih pregledovalcev preizkusov znanja za NPZ v 9. razredu,
− priprava na izvedbo preverjanja znanja,
− moderacija navodil za vrednotenje,
− izvedba poizvedb s strani glavnih ocenjevalcev,
− pregled dosežkov učencev pri NPZ-ju,
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−
−
−
−

oblikovanje opisov dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ-ju in specifikacijske tabele,
oblikovanje opisov dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju in specifikacijske tabele,
potrditev strukture preizkusov znanja za šolsko leto 2015/2016,
priprava prispevkov za letno poročilo 2014/2015.

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

gradivo za NPZ v 6. razredu,
gradivo za NPZ v 9. razredu,
opisi dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ-ju in pripadajoče specifikacijske tabele,
opisi dosežkov učencev 9. Razreda pri NPZ-ju in pripadajoče specifikacijske tabele,
prispevki za letno poročilo 2014/2015.
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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-jem na posamezni osnovni šoli.
Ric je za šolsko leto 2014/2015 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 naključnostnega razvrščanja šol v skupine, ki naj bi izvajale določenega od tretjih
predmetov. Ta postopek imenujemo tudi vzorčenje šol za posamezni predmet. Vzorčenje šol je potekalo po
statističnih regijah Slovenije, tako da so vsi trije tretji predmeti v posamezni regiji zastopani enakovredno.
Upoštevano je bilo tudi načelo o enakomerni zastopanosti posameznega tretjega predmeta med različno velikimi
šolami. Velikost šole je lahko po izkušnjah drugih raziskav posredno povezana z dosežki na preverjanjih znanja.
Ljudske univerze so bile združene v posebno skupino, tako da so bili tretji predmeti tudi v tej skupini zastopani
enakovredno.
Na sliki 3.1.1 je predstavljeno, kako so bili posamezni od tretjih predmetov razporejeni po slovenskih osnovnih šolah.
Slika 3.1.1 Vzorčenje tretjih predmetov po slovenskih šolah
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3.2 Priprava gradiva za nacionalno preverjanje znanja
Gradivo za NPZ je bilo pripravljeno v rokih, določenih s koledarjem za šolsko leto 2014/2015, in v skladu z Navodili
za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2014/2015.
Tako kakor prejšnja leta smo tudi leta 2014 v začetku septembra na spletni strani objavili knjižico Devetletna
osnovna šola, informacija za učence in starše, prevoda le-te v italijanski (Scuola elementare, informazioni per gli alunni
e per i genitori) in madžarski jezik (Tájékoztató a tanulóknak és szülõknek) ter strukture preizkusov za predmete, ki so
se izvajali pri NPZ-ju, Navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2014/2015 in
Koledar nacionalnega preverjanja znanja 2014/2015, decembra Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja
znanja v šolskem letu 2013/2014, po izvajanju so bili objavljeni preizkusi znanja in moderirana navodila za
vrednotenje, junija pa Opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju 2015 in Opisi dosežkov učencev 6. razreda pri NPZju 2015.
Za leto 2015 so bili 1. septembra 2014 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, tehnika in tehnologija ter domovinska in državljanska vzgoja in etika. Priprava gradiva se je začela v
septembru. Za NPZ v 6. in 9 razredu v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS-om pa se je januarja začelo
pripravljati gradivo za slovenščino, matematiko in družboslovje (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 navodil k nalogam pri angleščini (9. razred) v italijanščino in
kemije (9. razred) v madžarščino.
Vsak preizkus za 6. in 9. razred je bil natisnjen s kodo QR, ki je potrebna zaradi digitalizacije preizkusov za evrednotenje.
Za NPZ v 9. razredu smo natisnili preizkuse: za slovenščino (17.274 izvodov), italijanščino (36), madžarščino (22),
matematiko (17.209), angleščino (4.135), nemščino (181), kemijo (4.209), tehniko in tehnologijo (4.388),
domovinsko in državljansko vzgojo in etiko (4.300), prevoda matematike (36) in navodil k nalogam pri angleščini (36)
v italijanščino ter prevoda matematike (98) in kemije (98) v madžarščino.
Učenci s posebnimi potrebami, ki so potrebovali prilagoditev preizkusov, so dobili povečave preizkusov s formata
A4 na A3 za slovenščino (76 izvodov), matematiko (75), angleščino (23), nemščino (1), kemijo (17), tehniko in
tehnologijo (18) ter domovinsko in državljansko vzgojo in etiko (14); povečave velikosti črk preizkusov z 11 na 18 v
pisavi Arial (format A4) za slovenščino (372), matematiko (362), angleščino (98), kemijo (73), tehniko in tehnologijo
(93), domovinsko in državljansko vzgojo in etiko (90); preizkus na zgoščenki v obliki zapisa pdf za slovenščino (1). Za
enega učenca smo pripravili preizkuse znanja na USB-ključu v obliki zapisa doc (program Word): pri slovenščini,
domovinski in državljanski vzgoji in etiki ter matematiki (matematični izrazi zapisani v obliki Latex).
Za prilagojeni izobraževalni program z NIS-om smo natisnili: slovenščino (106 izvodov), matematiko (106) in
družboslovje (106) ter povečave preizkusov s formata A4 na A3 za slovenščino (3), matematiko (3) in družboslovje
(3).
Za NPZ v 6. razredu smo natisnili preizkuse: za slovenščino (16.752 izvodov), italijanščino (43), madžarščino (17),
matematiko (16.714), angleščino (16.297) in nemščino (413). Pripravili smo tudi prevod matematike (43) in navodil
k nalogam pri angleščini (43) v italijanščino ter prevod matematike (69) ter navodil k nalogam pri angleščini (35) in
nemščini (34) v madžarščino.
Učenci s posebnimi potrebami, ki so potrebovali prilagoditev preizkusov, so dobili povečave preizkusov s formata
A4 na A3 za slovenščino (77 izvodov), italijanščino (1), angleščino (76), nemščino (2), matematiko (80) ter prevode
matematike (1) v italijanščino in angleščine (1), kjer so navodila k nalogam prevedena v italijanščino; povečave
velikosti črk preizkusov z 11 na 18 v pisavi Arial (format A4) za slovenščino (502), angleščino (474), nemščino (14) in
matematiko (485) ter preizkus na zgoščenki v obliki zapisa pdf za slovenščino (3), angleščino (6), matematiko (2).
Za prilagojeni izobraževalni program z NIS-om smo natisnili: slovenščino (92 izvodov) in matematiko (93).
Pripravljene so bile povečave preizkusov s formata A4 na A3 za slovenščino (4) in matematiko (3).
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3.3 Nacionalno preverjanje znanja za učence s posebnimi
potrebami
Do prilagojenega načina opravljanja NPZ-ja so, ne glede na vrsto izobraževalnega programa, upravičeni učenci, ki
so slepi, slabovidni ali imajo okvaro vidne funkcije, so gluhi ali naglušni, imajo govorno-jezikovne motnje,
avtistično motnjo, so gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja ali
čustvene in vedenjske motnje in imajo odločbo o usmeritvi.
Pravico do prilagojenega izvajanja NPZ-ja imajo tudi učenci brez odločbe o usmeritvi, ki iz utemeljenih razlogov
potrebujejo prilagojeni način izvajanja NPZ-ja. To so:
− učenci, ki zaradi posledic poškodbe, nesreče ali bolezni, ki se jim je zgodila neposredno pred
opravljanjem NPZ-ja, 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-ja na podlagi dokazil
pristojnih institucij oziroma mnenja zdravnika specialista za posamezno področje. Učenci dokazila predložijo šoli,
ki odloči o upravičenosti prilagojenega načina opravljanja NPZ-ja.
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-ju poteka prek šole in v sodelovanju s starši. Šola za vsakega učenca in za vsak
predmet posebej predlaga prilagojeni način preverjanja znanja na posebnem elektronskem obrazcu (Uveljavljanje
pravic učenca/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju nacionalnega preverjanja znanja, ločeno za 6. in 9. razred). V
ta namen je Ric pripravil program PrijaveKPP in preglednico z naborom možnih prilagoditev izvajanja NPZ-ja, 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-ja 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-ja in prilagoditev opreme v
prostoru.
Prilagojeni preizkus znanja je lahko pripravljen na te načine:
−
−
−
−
−
−
−
−

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

Učenec lahko pri NPZ-ju uporablja različne posebne pripomočke: računalnik (za branje in/ali pisanje), računalnik
z brajevo vrstico in sintetizatorjem zvoka, brajev pisalni stroj, prilagojeni pisalni pribor, označevalce besedila,
prilagojen pribor za geometrijo, folije za pozitivno risanje, folije koordinatnega sistema, dodatne liste, žepno
(zvočno) računalo, povečevalno steklo, elektronska povečala, slušalke, elektroakustične aparature, Slovar
slovenskega knjižnega jezika, dvojezični slovar pri nalogah bralnega razumevanja pri tujih jezikih, kartončke z
opozorili, list z matematičnimi obrazci, brez navedbe, za kaj se uporabljajo, ipd.
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Prilagojeni način vrednotenja vključuje prilagoditve navodil za vrednotenje in motnji prilagojen način
vrednotenja (upoštevanje skromnejšega besednega zaklada in toleranca pri vrednotenju slogovne ustreznosti,
nevrednotenje oziroma prilagojeno vrednotenje glasoslovnih in naglasoslovnih nalog, prilagojeno vrednotenje
zaradi izpuščanja, dodajanja in zamenjave črk, toleranca manj čitljive pisave idr.).
Navedene prilagoditve predstavljajo najširši možni nabor, od motnje, ovire oziroma primanjkljaja pa je odvisno,
katere od naštetih prilagoditev se odobrijo posameznemu učencu s posebnimi potrebami.
Število učencev s posebnimi potrebami, ki opravljajo NPZ v 6. in 9. razredu, se iz leta v leto v absolutnem smislu
povečuje, v relativnem pa je v letu 2015 prvič od leta 2006 upadlo za 0,3 % oziroma 0,2 %.
Preglednica 3.3.1: Število in delež učencev s posebnimi potrebami od leta 2006–2015, 9. razred
Leto izvajanja NPZ-ja
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

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

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

Slika 3.3.1: Delež učencev s posebnimi potrebami glede na skupno število vseh učencev pri NPZ-ju od leta 2006–
2015, 9. razred
10,00
9,00

Delež učencev

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prilagojenega izvajanja NPZ-ja v 9. razredu se je udeležilo 1.529 učencev s posebnimi potrebami iz 428 osnovnih
šol.
Kakor je razvidno iz preglednice 3.3.1 in slike 3.3.1, je delež učencev s posebnimi potrebami narasel z 2,3 % leta
2006 na 8,6 % leta 2015. V zadnjem letu se je število učencev s posebnimi potrebami, ki so opravljali NPZ v 9.
razredu, povečalo le za 6 učencev.
Najpogostejše prilagoditve, ki so jih bili deležni učenci, so prikazane po motnjah v preglednici 3.3.2.
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Preglednica 3.3.2: Število učencev s posebnimi potrebami po motnjah, ovirah oziroma primanjkljajih in vrstah
prilagoditev v letu 2015, 9. razred 1
BSL

ČVM

DOB

GIO

GJM

GLU

AM

NGL

PPPU

SLE

SLV

OVF

Skupaj

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

0
0
0
0

48
0
24
0

371
99
245
189

41
16
34
30

218
54
160
126

8
0
7
8

4
2
5
1

15
0
6
11

1160
352
916
548

1
1
1
1

8
5
6
8

1
1
1
0

1.529

Skupaj

0

48

374

41

227

8

6

16

1.194

1

8

1

1.529

447
1.156
768

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

Pregled števila učencev s posebnimi potrebami, posameznimi motnjami, ovirami oziroma primanjkljaji ter
prilagoditvami, kaže, da je bilo od 1.529 učencev s posebnimi potrebami največ tistih s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja, sledijo dolgotrajno bolni in učenci z govorno jezikovnimi motnjami. Te skupine
učencev imajo tudi največje število prilagoditev načina izvajanja NPZ-ja.
Največ učencev je imelo prilagojeni način izvajanja NPZ-ja. 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 11.782 in slovenščini 9.993. Najmanj
prilagoditev je bilo pri italijanščini in madžarščini, saj ta dva predmeta opravlja majhno število učencev. Pri
prilagoditvah tretjih predmetov je bilo največ zahtev pri tehniki in tehnologiji (2.688) in najmanj pri domovinski in
državljanski kulturi in etiki (2.333). Pri angleščini je bilo 2.526 prilagoditev (pri nemščini 108) in pri kemiji 2.382 .
Preglednica 3.3.3: Število in delež učencev s posebnimi potrebami od leta 2009–2015, 6. razred
Leto izvajanja NPZ-ja
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Število učencev s
posebnimi potrebami

Delež učencev
s posebnimi potrebami (v %)

721
751
802
969
981
1.537
1.447

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

1
Posamezni učenci s posebnimi potrebami so lahko v preglednici prikazani večkrat, kar je odvisno od števila motenj oziroma primanjkljajev, ki
jih imajo. V skrajno desnem stolpcu Skupaj pa je prikazano dejansko število učencev (vsak učenec je upoštevan le enkrat).
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Slika 3.3.2: Delež učencev s posebnimi potrebami glede na skupno število vseh učencev pri NPZ-ju od leta 2009–
2015, 6. razred
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Delež učencev
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NPZ v 6. razredu se na celotni populaciji šestošolcev izvaja sedmo leto, vendar so ga v šolskem letu 2014/2015
učenci drugič pisali obvezno. Iz preglednice 3.3.3 je razvidno, da je število učencev s posebnimi potrebami, ki so
zahtevali prilagoditve pri opravljanju NPZ-ja, v šolskem letu 2014/2015 nekoliko upadlo v primerjavi s preteklim
šolskim letom, tako absolutno kot tudi relativno. Tako je v 6. razredu NPZ iz slovenščine, italijanščine, madžarščine,
tujega jezika (angleščina, nemščina) in matematike na prilagojeni način opravljalo 1.447 učencev na 430 osnovnih
šolah ali 8,3 % vseh šestošolcev, ki so opravljali NPZ. To je za 90 učencev manj kakor leto prej. Sedaj že lahko
govorimo o tem, da je delež učencev, ki na prilagojeni način opravljajo NPZ v 6. in 9. razredu, precej uravnotežen,
čeprav je bil v tako v 6. kot tudi v 9. razredu nekoliko nižji.
Najpogostejše prilagoditve, ki so jih bili deležni učenci v 6. razredu, so prikazane po motnjah v preglednici 3.3.4.
Preglednica 3.3.4: Število učencev s posebnimi potrebami po motnjah, ovirah oziroma primanjkljajih in vrstah
prilagoditev v letu 2015, 6. razred 2
ČVM DOB

GIO

GJM

GLU

NGL

AM

PPPU

SLE

SLV

OVF

Skupaj

Prilagojeni način izvajanja

64

348

50

247

17

23

6

1.014

0

7

1

1.444

Prilagojeni preizkus znanja

0

122

25

96

0

0

6

436

0

7

0

585

28

217

38

197

15

11

4

825

0

7

0

1.071

0

187

33

189

16

14

3

617

0

7

0

878

65

348

50

264

17

23

6

1.067

0

7

1

1.449

Uporaba posebnih pripomočkov
Prilagojeni način vrednotenja
Skupaj

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

Pregled števila učencev s posebnimi potrebami, posameznimi motnjami, ovirami oziroma primanjkljaji ter
prilagoditvami, kaže, da je bilo največ učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, sledijo
dolgotrajno bolni in učenci z govorno jezikovnimi motnjami. Te skupine učencev imajo tudi največje število
prilagoditev pri načinu izvajanja NPZ-ja.

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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Največ učencev je imelo prilagojeni način izvajanja NPZ-ja. 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-ja 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-ja. 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 2014/2015 so bile prilagoditve pri izvedbi NPZ-ja 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-ju 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 pa 60,7 % ; v 9. razredu je prilagojeni način vrednotenja leta 2009 zahtevalo
72,5 % učencev s posebnimi potrebami, leta 2014 49,3 %, leta 2015 pa 49,7 %. V primerjavi z letom 2014 se je
močno zmanjšal delež učencev, ki so imeli pri opravljanju NPZ-ja pomočnika bralca, saj 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 razredu pa 9,0 % (leta 2014: 38,9 %).

3.4 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-ja.
V nadaljevanju so predstavljeni dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z njihovimi vrstniki pri NPZ-ju
v 9. razredu leta 2014 in jih primerjali s preteklimi leti. 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-ju številne prilagoditve, bi
pričakovali, da bo njihova učna uspešnost primerljiva z uspešnostjo vrstnikov. Podatki pa kažejo prav nasprotno.
Na voljo imamo za daljše časovno obdobje podatke o učencih s posebnimi potrebami v 9. razredu, in sicer od leta
2008 dalje, ko je bil uveden računalniški program za prijavo in so bile sistematično urejene in zbrane možne
prilagoditve pri opravljanju NPZ-ja. Ric od tega leta vodi obsežno podatkovno zbirko o učencih s posebnimi
potrebami, ki uveljavljajo prilagoditve pri opravljanju NPZ-ja.
Preglednica 3.4.1: 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-ju v letu 2015, 9. razred
Predmet
SLJ
ITJ
MAJ
TJA
TJN
MAT
KEM
DKE
TIT

Število učencev
brez PP

Število učencev
s PP

Št. % točk
učencev brez PP

Št. % točk
učencev s PP

Delež % točk učencev
s PP v primerjavi
z ostalimi učenci 9. razreda

15.758
28
19
3.785
163
15.825
3.891
3.875
3.927

1.472
6
0
351
13
1.485
342
375
378

60,2
65,0
52,0
69,9
72,6
58,6
68,7
47,0
57,1

41,7
57,0
0,0
45,7
54,3
40,1
50,2
34,6
44,5

69,3
87,7
0,0
65,4
74,8
68,4
73,1
73,6
77,9

Podatki v preglednici 3.4.1 kažejo, da so bili učenci s posebnimi potrebami leta 2015 v povprečju najmanj uspešni
pri domovinski in državljanski kulturi in etiki (34,6 odstotnih točk) in najuspešnejši pri nemščini (54,3 odstotne
točke). Pri kemiji so učenci s posebnimi potrebami v povprečju dosegli 50,2 odstotne točke, pri angleščini 45,7, pri
tehniki in tehnologiji 44,5, pri slovenščini 41,7 in pri matematiki 40,1 odstotne točke.
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Opozoriti je treba, da je NPZ iz madžarščine in italijanščine opravljalo malo učencev, zato podatki ne omogočajo
posploševanja. Kakor je razvidno iz preglednice 3.4.1, je leta 2015 šest učencev s posebnimi potrebami opravilo
NPZ iz italijanščine slabše od ostalih učencev; NPZ iz madžarščine na prilagojeni način ni opravljal noben učenec s
posebnimi potrebami.
Primerjava dosežkov učencev 9. razreda z njihovimi vrstniki pri posameznih predmetih je prikazana na sliki 3.4.1.
Slika 3.4.1: Delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri
NPZ-ju v letu 2015, 9. razred
Št. % točk učencev brez PP

Št. % točk učencev s PP
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Ker neposredna primerjava dosežkov pri posameznih predmetih med leti 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 3.4.1 kažejo, da so učenci s posebnimi potrebami leta 2015 dosegli med 65,4 % in 77,9 %
povprečnih odstotnih točk svojih vrstnikov. Dosežki učencev s posebnimi potrebami so bili, enako kakor lani,
najslabši pri angleščini in matematiki. V povprečju so učenci s posebnimi potrebami pri angleščini dosegli 65,4 %
odstotnih točk vrstnikov brez posebnih potreb (2014: 57,8 % odstotnih točk), pri matematiki pa 68,4 % (2014: 67,8 %
odstotnih točk). Precej boljši so bili dosežki pri slovenščini in pri treh tretjih predmetih: tehniki in tehnologiji,
nemščini, domovinski in državljanski kulturi in etiki ter kemiji.
Analiza podatkov za obdobje od leta 2008 do leta 2015 (slika 3.4.2) kaže, da so učenci s posebnimi potrebami
dosegali najslabše rezultate pri angleščini; po tem, ko so se ti leta 2013 nekoliko izboljšali, so v letu 2014 znova
padli, v letu 2015 pa so bili najboljši doslej. Leta 2015 so se dosežki učencev s posebnimi potrebami izboljšali pri
vseh predmetih, razen pri slovenščini ter domovinski in državljanski kulturi in etiki. Najvišji so bili dosežki učencev s
posebnimi potrebami pri tretjih predmetih. Pri angleščini, matematiki in kemiji so bili dosežki učencev s
posebnimi potrebami v primerjavi z vrstniki najboljši doslej.
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Slika 3.4.2: Delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri posameznih predmetih NPZ-ja od leta 2008–2015, 9. razred
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Slika 3.4.3: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz slovenščine v letu 2015, 9. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri slovenščini je bil 60,2 odstotne točke, učencev s posebnimi
potrebami pa 41,7 odstotne točke. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je precej podobna
normalni Gaussovi krivulji, medtem ko je porazdelitev dosežkov učencev s posebnimi potrebami pomaknjena v
levo in asimetrična v desno.
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Slika 3.4.4: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz angleščine v letu 2015, 9. razred

Leta 2015 so bili dosežki učencev s posebnimi potrebami izmed tretjih predmetov najnižji pri angleščini. Dosegli
so samo 45,7 odstotne točke, medtem ko so bili dosežki njihovih vrstnikov brez posebnih potreb bistveno višji in
so znašali 69,9 odstotne točke. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je pomaknjena v desno in je
asimetrična v levo, porazdelitev dosežkov učencev s posebnimi potrebami je bolj enakomerna, vendar
asimetrična v levo, z dvema izrazitima vrhoma.
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Slika 3.4.5: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz nemščine v letu 2015, 9. razred

Leta 2015 so učenci s posebnimi potrebami pri nemščini dosegli 54,3 odstotne točke, medtem ko so bili dosežki
njihovih vrstnikov brez posebnih potreb bistveno višji in so znašali 72,6 odstotne točke. Porazdelitev dosežkov
učencev brez posebnih potreb je pomaknjena v desno.
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Slika 3.4.6: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz matematike v letu 2015, 9. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri matematiki je bil nižji kakor pri slovenščini in je znašal 58,6
odstotne točke; enako velja za povprečni dosežek učencev s posebnimi potrebami, ki je znašal le 40,1 odstotne
točke. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je podobna normalni Gaussovi krivulji, čeprav 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 3.4.7: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz kemije v letu 2015, 9. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri kemiji je znašal 68,7 odstotne točke, učencev s posebnimi
potrebami pa 50,2 odstotne točk. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je pomaknjena v desno,
vendar podobna normalni Gaussovi krivulji (manjka ji desni rep), porazdelitev dosežkov učencev s posebnimi
potrebami je tudi podobna Gaussovi krivulji, vendar je pomaknjena v levo in asimetrična v desno.
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Slika 3.4.8: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz domovinske in državljanske kulture in etike v letu 2015, 9. razred

Dosežki učencev s posebnimi potrebami pri domovinski in državljanski kulturi in etiki so bili najnižji. Dosegli so
34,6 odstotne točke, medtem ko so bili dosežki njihovih vrstnikov brez posebnih potreb višji in so znašali 47,0
odstotnih točk. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je podobna normalni Gaussovi krivulji,
medtem ko je porazdelitev učencev s posebnimi potrebami pomaknjena v levo in asimetrična v desno.
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Slika 3.4.9: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZ-ju
iz tehnike in tehnologije v letu 2015, 9. razred

Dosežki učencev s posebnimi potrebami pri tehniki in tehnologiji so bili 44,5 odstotne točke, medtem ko so bili
dosežki njihovih sovrstnikov brez posebnih potreb višji in so znašali 57,1 odstotne točke. Porazdelitvi dosežkov
učencev brez posebnih potreb in s posebnimi potrebami sta precej podobni normalni Gaussovi krivulji.
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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 3.4.2: 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-ju v letu 2015, 6. razred
Predmet

Število učencev
brez PP

Število učencev
s PP

Št. % točk
učencev brez PP

Število % točk
učencev s PP

Delež % točk učencev s PP v
primerjavi z ostalimi učenci

15.329
38
14
14.938
399
15.419

1.389
5
1
1.327
50
1.407

50,8
61,6
71,5
52,5
74,5
52,2

35,0
43,5
52,5
34,2
67,8
35,8

69,0
70,6
73,4
65,2
91,1
68,6

SLJ
ITJ
MAJ
TJA
TJN
MAT

Podatki v preglednici 3.4.2 kažejo, da so bili učenci s posebnimi potrebami v letu 2015 v povprečju najmanj
uspešni pri angleščini (34,2 odstotne točke), čeprav s 35,0 odstotnimi točkami tudi pri slovenščini niso kaj veliko
zaostajali. Najuspešnejši so bili pri nemščini (67,8 odstotnih točk). Pri matematiki so učenci s posebnimi potrebami
v povprečju dosegli samo 35,8 odstotne točke. Pri matematiki in slovenščini so bili leta 2015 dosežki učencev s
posebnimi potrebami za okrog 10 % slabši kakor lani, podobno pa velja tudi za angleščino.
Opozoriti je treba, da je NPZ iz madžarščine in italijanščine opravljalo malo učencev, zato podatki ne omogočajo
posploševanja. Kakor je razvidno iz preglednice 3.4.2, je leta 2015 pet učencev s posebnimi potrebami opravilo
NPZ iz italijanščine slabše kakor ostali učenci; en učenec, ki je opravljal NPZ iz madžarščine, pa ga je opravil precej
slabše od vrstnikv.
Primerjava dosežkov učencev 6. razreda pri posameznih predmetih je prikazana na sliki 3.4.10.
Slika 3.4.10: Delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri
NPZ-ju v letu 2015, 6. razred
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Ker neposredna primerjava dosežkov pri posameznih predmetih med leti 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 3.4.2 kažejo, da so učenci s posebnimi potrebami leta 2015 dosegli med 65,2 % in 91,1 %
povprečnih odstotnih točk svojih vrstnikov. Dosežki učencev s posebnimi potrebami so bili najslabši pri angleščini
in matematiki. V povprečju so ti učenci pri angleščini dosegli 65,2 % odstotnih točk učencev brez posebnih
potreb, pri matematiki pa 68,6 %. Pri slovenščini so učenci s posebnimi potrebami dosegli 69,0 % odstotnih točk.
Zanimivo je, da so ti učenci v 6. razredu pri slovenščini, angleščini in matematiki dosegli skoraj popolnoma enak
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odstotek točk svojih vrstnikov kakor učenci 9. razreda. To je posledica bistveno slabših dosežkov učencev s
posebnimi potrebami v 6. razredu v primerjavi z letom poprej.
Podatki kažejo, da so dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z vrstniki v 6. razredu na splošno enaki
dosežkom učencev v 9. razredu (slika 3.4.11).
Slika 3.4.11: Primerjava deleža doseženih odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami z učenci brez posebnih
potreb v 6. in 9. razredu v letu 2015
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Analiza podatkov od leta 2014 do leta 2015 (slika 3.4.12) kaže, da so učenci s posebnimi potrebami dosegali
najslabše rezultate pri angleščini. Leta 2015 so se dosežki teh učencev poslabšali pri vseh predmetih.
Slika 3.4.12: Delež odstotnih točk učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z učenci brez posebnih potreb pri
posameznih predmetih NPZ-ja v letih 2014 in 2015, 6. razred
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Slika 3.4.13: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZju iz slovenščine v letu 2015, 6. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri slovenščini je bil 50,8 odstotne točke, učencev s posebnimi
potrebami pa le 35,0 odstotnih točk. Porazdelitev dosežkov učencev brez posebnih potreb je podobna normalni
Gaussovi krivulji, medtem ko je porazdelitev dosežkov učencev s posebnimi potrebami pomaknjena v levo in
asimetrična v desno.
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Slika 3.4.14: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZju iz angleščine v letu 2015, 6. razred

Leta 2015 so bili dosežki učencev s posebnimi potrebami najnižji pri angleščini. Dosegli so samo 34,2 odstotne
točke, medtem ko so bili dosežki njihovih vrstnikov brez posebnih potreb bistveno višji in so znašali 52,5 odstotne
točke. Porazdelitvi dosežkov učencev brez posebnih potreb je sicer podobna Gaussovi krivulji, vendar je brez
značilnih repov na levi in desni strani, medtem ko je porazdelitev učencev s posebnimi potrebami precej
pomaknjena v levo in asimetrična v desno.
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Slika 3.4.15: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZju iz nemščine v letu 2015, 6. razred

Leta 2015 so učenci s posebnimi potrebami pri nemščini dosegli 67,8 odstotnih točk, medtem ko so bili dosežki
njihovih vrstnikov brez posebnih potreb višji in so znašali 74,5 odstotne točke. Porazdelitev dosežkov učencev
brez posebnih potreb je pomaknjena v desno in asimetrična v levo.
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Slika 3.4.16: Dosežki učencev s posebnimi potrebami v primerjavi z dosežki učencev brez posebnih potreb pri NPZju iz matematike v letu 2015, 6. razred

Povprečni dosežek učencev brez posebnih potreb pri matematiki je bil za malenkost višji kakor pri slovenščini in je
znašal 52,2 odstotne točke; enako velja za povprečni dosežek učencev s posebnimi potrebami, ki je znašal 35,8
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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3.5 Nacionalno preverjanje znanja za učence v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim
standardom
Priprava gradiva
Ker se učni načrti za predmete v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS-om niso posodobili, PK tudi v
šolskem letu 2014/2015 ni spreminjala struktur preizkusov znanja. Le-te so za tekoče šolsko leto objavljene na
spletni strani Rica (//www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/).
PK za nižji izobrazbeni standard pripravlja gradivo za preverjanje znanja v 6. in 9. razredu. Njeni člani pripravljajo
gradivo v dveh ločenih skupinah.
Tudi v šolskem letu 2014/2015 je PK pripravila večje število kompletov gradiva za preverjanje znanja v 9. razredu,
in sicer dva kompleta slovenščine, matematike, družboslovja in naravoslovja ter dva kompleta matematike in tri
slovenščine za preverjanje znanja v 6. razredu. Po ustaljenem postopku so pripravljene preizkuse znanja pregledali
zunanji pregledovalci gradiva. Ugotovljene strokovne napake je komisija odpravila in popravljene preizkuse znanja
s specifikacijskimi tabelami oddala v končno oblikovanje. Podpisano gradivo je bilo izžrebano za nacionalno
preverjanje znanja 2014/2015.
Gradivo za 6. razred smo morali prilagoditi za 17 učencev pri slovenščini in pri matematiki. Nekateri učenci so za
enakovredno izkazovanje znanja pri 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 v NIS-u, 6. razred
Prilagojeni način izvajanja
Prilagojeni preizkus znanja ter uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov
Prilagojeno vrednotenje

SLO

MAT

15
11
11

16
17
11

Preglednica 3.5.2: Število prilagoditev po predmetih in vrste prilagoditev pri preverjanju znanja za učence v NIS-u,
6. razred
Prilagojeni način izvajanja
Prilagojeni preizkus znanja ter uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov
Prilagojeno vrednotenje
Skupaj

50
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SLO

MAT

76
25
42

83
40
54

143

177
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Slika 3.5.1: Prilagoditve po predmetih in vrste prilagoditev pri preverjanju znanja za učence v NIS-u v 6. razredu
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Število prilagoditev pri NPZ-ju v 6. razredu je v vseh kategorijah, tako pri slovenščini kot pri matematiki, bistveno
večje kakor v preteklem šolskem letu (//www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticni_podatki/) in primerljivo z NPZjem leta 2013.
Izžrebano gradivo za 9. razred smo na Ricu dodatno prilagodili za 34 učencev pri slovenščini, 36 učencev pri
matematiki in 27 učencev pri družboslovju.
Preglednica 3.5.3: Število učencev s prilagoditvami po predmetih glede na vrste prilagoditev pri preverjanju znanja
za učence v NIS-u, 9. razred
Prilagojeni način izvajanja
Prilagojeni preizkus znanja ter uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov
Prilagojeno vrednotenje

SLO

MAT

DRU

25
7
17

29
21
12

22
7
9

Preglednica 3.5.4: Število prilagoditev po predmetih in vrste prilagoditev pri preverjanju znanja za učence v NIS-u,
9. razred
Prilagojeni način izvajanja
Prilagojeni preizkus znanja ter uporaba dodatnih gradiv in pripomočkov
Prilagojeno vrednotenje
Skupaj

SLO

MAT

DRU

72
11
21

78
29
26

66
11
16

104

133

93
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Slika 3.5.2: Prilagoditve po predmetih in vrste prilagoditev pri preverjanju znanja za učence v NIS-u, 9. razred
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Tudi v 9. razredu se je v primerjavi s preteklim šolskim letom (//www.ric.si/preverjanje_znanja/statisticni
_podatki/) močno povečalo število prilagoditev gradiva in uporabe dodatnih pripomočkov, načina izvajanja
preverjanja ali prilagojenega vrednotenja in je primerljivo s številom prilagoditev pri NPZ-ju leta 2012.
Čeprav smo po NPZ-jih leta 2013 in 2014 mislili, da gre za trend upadanja dodatnega prilagajanja gradiva in
načina izvajanja preverjanja ter prilagojenega vrednotenja za učence, vključene v prilagojen izobraževalni
program z NIS-om, pa se morda po preverjanju leta 2015 kaže, da je število prilagoditev močno povezano s
strukturo populacije, ki se prostovoljno odloča za preverjanje znanja.
Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2014/2015
V šolskem letu 2014/2015 se je v 6. razredu na preverjanje prijavilo 94 učencev (43,5 % vpisanih v program) iz 29
šol. Preverjanje iz slovenščine je opravljalo 80 učencev in iz matematike 82 učencev.
Na preverjanje znanja v 9. razredu pa se je prijavilo 109 učencev (58,2 % vpisanih v program) iz 29 šol. Preverjanje
je opravljalo 98 učencev iz slovenščine in 96 učencev iz matematike in družboslovja.
Delež učencev, ki so se prostovoljno odločili za preverjanje znanja, se je v 6. in 9. razredu povečalo v primerjavi s
preteklim šolskim letom.
Vrednotenje preizkusov znanja
Preizkusi znanja učencev 6. in 9. razreda v prilagojenem izobraževanem programu z NIS-om se vrednotijo
elektronsko. Pod vodstvom glavnega ocenjevalca za vrednotenje preizkusov znanja 6. razreda in glavnega
ocenjevalca za 9. razred člani PK opravijo moderacijo ter tako dopolnijo navodila za vrednotenje za posamezni
predmet. Ker vrednotenje poteka skupinsko, PK ne opravi standardizacije. Pri vrednotenju preizkusov sodelujeta
tudi svetovalki ZRSŠ-ja.
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Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja in poizvedbe
Preglednica 3.5.5: Poizvedbe v 6. razredu
Predmet

Število učencev
pri NPZ-ju

Poizvedbe
Število
Delež

SLOVENŠČINA – NIS

80

1

1,25 %

MATEMATIKA – NIS

82

0

0%

162

1

0,62 %

SKUPAJ

Spremembe po poizvedba
Število
Delež

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

1
0
0
0
0
0

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

večje število točk
enako število točk
manjše število točk

1
0
0

100 %
0%
0%

Po vrednotenju so na šolah v sodelovanju z učitelji in s straši potekali vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja 6.
in 9. razreda.
Ocenjevalci so bili zelo natančni, saj so med poizvedbami za 6. razred ponovno ovrednotili le en preizkus, v
katerem se je število točk po poizvedbi zvišalo.
Preglednica 3.5.6: Poizvedbe v 9. razredu
Predmet

Število učencev
pri NPZ-ju

Poizvedbe
Število
Delež

SLOVENŠČINA – NIS

98

0

0,0 %

MATEMATIKA – NIS

96

0

0,0 %

DRUŽBOSLOVJE – NIS

96

1

1,04 %

290

1

0,35 %

SKUPAJ

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
1
0
0

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

večje število točk
enako število točk
manjše število točk

1
0
0

100 %
0,0 %
0,0 %

Tudi v preizkusih znanja 9. razreda so pri postopku vpogledov ugotovili, da je prišlo v enem preizkusu do napake
vrednotenja. Po poizvedbah se je v preizkusu znanja iz družboslovja število točk povečalo.
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3.6 Nacionalno preverjanje znanja za odrasle
Odrasli, vključeni v osnovnošolsko izobraževanje, opravljajo NPZ– v 6. in 9. razredu prostovoljno. NPZ opravljajo v
organizaciji, v katero so vključeni. Če niso redno vpisani, opravljajo NPZ 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 v šolskem letu 2014/2015 preverjali svoje
znanje na NPZ-ju v 9. razredu. Za NPZ v 6. razredu ni bilo prijav.
Preglednica 3.6.1: Število odraslih na NPZ-ju leta 2015 po predmetih preverjanja v 9. razredu
Predmet

Število odraslih

Slovenščina
Matematika
Angleščina
Kemija
Domovinska in državljanska kultura in etika

10
10
2
3
3

Preglednica 3.6.2: Število odraslih na NPZ-ju po predmetih preverjanja (pri matematiki in slovenščini v rednem
roku v 9. razredu) in po letih
NPZ 2006 NPZ 2007 NPZ 2008 NPZ 2009 NPZ 2010 NPZ 2011 NPZ 2012 NPZ 2013 NPZ 2014 NPZ 2015

Slovenščina
Matematika

349
342

234
288

161
153

171
171

174
190

178
181

155
149

118
118

12
12

10
10

Iz preglednice 3.6.2 lahko razberemo, da je število odraslih, ki so opravljali NPZ, v zadnjih dveh letih močno
upadlo. Razlog za to je zakonodajna sprememba. S šolskim letom 2013/2014 je NPZ za odrasle postal
prostovoljen, v preteklih letih pa je bil v 9. razredu obvezen.

3.7 Dostava in zbiranje gradiva
3.7.1 Dostava tajnega gradiva na šole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Dostavo pošiljk s tajnim gradivom je opravila Pošta Slovenije, s katero je Ric podpisal pogodbo za prenos
tajnega gradiva na osnovne šole.
Dostava gradiva na šole je potekala v skladu s koledarjem NPZ-ja, med 8. in 12. uro. Rok za dostavo je bil
najpozneje tri dni pred preverjanjem.
Pošiljko je moral na šoli prevzeti ravnatelj ali njegov pooblaščenec za prevzem in izročanje gradiva (v
nadaljevanju pooblaščenec).
Poštni uslužbenec je ob izročitvi gradiva od ravnatelja ali od pooblaščenca zahteval osebni dokument, s
katerim je ta izkazal svojo istovetnost. Od pooblaščenca je zahteval še pooblastilo za prevzem in izročanje
gradiva za NPZ, ki ga je moral podpisati ravnatelj.
Ravnatelj ali njegov pooblaščenec je prejem gradiva potrdil s podpisom.
Gradivo je bilo pakirano v vreči, zaprti z zapiralko, na kateri je bila nazivnica. Na njej sta bila navedena naslov
šole in ime ravnatelja, ki je bil odgovoren za prevzem gradiva.
Šole so morale pri poštnem uslužbencu takoj reklamirati morebitno poškodovano vrečo ali zapiralko z
nazivnico in skupaj z njim izpolniti zapisnik o poškodovani pošiljki.
Vrečo so šole odprle tako, da so zapiralko prerezale.
Poškodovano zapiralko z nazivnico so šole zavrgle, vrečo pa po dodatnih navodilih, ki so jih prejele z vsako
pošiljko, shranile za vračanje gradiva ali jo vrnile poštnemu uslužbencu.
V štirih urah so šole preverile, ali so prejele vse gradivo s seznama, priloženega k pošiljki.
Pravilnost prejetega gradiva po seznamu so šole potrdile prek spletnih strani Rica.
Ric je morebitne nepravilnosti odpravil v enem dnevu.
Če je poštni uslužbenec ob dostavi gradiva ugotovil, da je ravnatelj ali njegov pooblaščenec nedosegljiv,
pošiljke ni izročil komu drugemu na šoli. Vrnil jo je na pošto, da so jo shranili v trezorju do nadaljnjih navodil
Rica
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3.7.2 Vračanje tajnega gradiva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prenos tajnega gradiva s šol na Ric je prav tako opravila Pošta Slovenije.
Pobiranje gradiva po šolah je potekalo v skladu s koledarjem NPZ-ja, med 12. in 14. uro.
Vsak dan je po končanem NPZ-ju ravnatelj ali njegov pooblaščenec zbral varnostne vrečke z gradivom, ki so
mu jih izročili nadzorni učitelji.
Skupaj z gradivom je še isti dan ravnatelj ali njegov pooblaščenec poslal na Ric fotokopije pripadajočih
zapisnikov o poteku NPZ-ja.
Gradivo so šole zapakirale v vreče in zaprle z zapiralko, na kateri je bila nazivnica z ustreznim naslovom.
Potrebno število vreč, zapiralk in nazivnic z ustreznim naslovom so šole dobile s prejetim gradivom.
Ob izročitvi gradiva je ravnatelj ali njegov pooblaščenec podpisal obrazec o prejemu pošiljke v dvojniku in
en izvod obdržal.
Gradivo je na šolah prevzel poštni delavec in ga naslednji dan dostavil na Ric.

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 tretje leto zapored za preizkuse 9. razreda in drugo leto 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 je bil v septembru l. 2014 imenovan pomočnik za e-vrednotenje, ki nudi podporo učiteljem
ocenjevalcem med vrednotenjem. Večina pomočnikov za e-vrednotenje se je usposabljala že v preteklih šolskih
letih, novo imenovani pomočniki pa so se za tehnično podporo med e-vrednotenjem usposobili na
izobraževanju, ki ga je izvedel Ric. Pomočnik za e-vrednotenje na šoli poskrbi tudi za ustrezno računalniško
opremo, povezavo računalnikov v medmrežje in za izobraževanje učiteljev ocenjevalcev.
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3.8.1 Usposabljanje ravnateljev
Usposabljanje ravnateljev je potekalo po organizacijskih enotah (OE) ZRSŠ-ja. Izvajale so ga predstojnice njegovih
območnih enot v sodelovanju s predstavniki Rica. Tematika o NPZ-ju je bila zlasti na zimskem (februarja) srečanju
z ravnatelji.
Sodelavka Rica je podrobneje predstavila izvedbo in novosti pri NPZ-ju. Med slednjimi je bil predstavljen tudi
spletni uporabniški program e-banka nalog RIC. V e-banki nalog RIC za NPZ so naloge, rešitve in priloge iz
preteklih preizkusov znanja, od leta 2006 naprej. Ravnatelji so dobili tudi informacijo, na koga se lahko obrnejo v
primeru težav pri izvedbi preverjanja. Predstojnice so ravnatelje opomnile še na to, da so dolžni zagotoviti
ustrezno število učiteljev ocenjevalcev za vrednotenje preizkusov (zlasti za slovenščino in matematiko).
V sklepnem delu so predstojnice ponovno poudarile namen NPZ-ja, ki omogoča povratno informacijo tako
učencem in staršem (nevtralen in objektiven vpogled v kakovost tistega dela znanja, ki ga je mogoče preveriti
pisno, pomoč pri odločanju pri nadaljnjem šolanju), učiteljem in šolam (objektivna povratna /dodatna/ informacija
o kakovosti znanja, osnova za analize in odločanje) kot sistemu (ministrstvo, ZRSŠ, vlada) z vpogledom v močna in
šibka področja znanja, v ustreznost in uresničevanje učnih načrtov, potrebnost sprememb in preverjanje
učinkovitosti sprememb ter kot osnova za odločanje (spremembe, zakonodaja, raziskovanje ipd.). V okviru vloge
ravnatelja za dvig ravni znanja so predstojnice govorile še o pomenu analize NPZ-ja z vidika razvojnega načrta
šole.

3.8.2 Izobraževanje pomočnikov glavnega ocenjevalca
Vrednotenje preizkusov znanja v 6. in 9. razredu poteka v elektronski obliki. Učitelji ocenjevalci vrednotijo
digitalizirane preizkuse znanja prek računalnika, z računalniškim programom za elektronsko vrednotenje. Pri
vrednotenju in uporabi programa jim strokovno pomagajo pomočniki glavnega ocenjevalca (v nadaljevanju
PGO), ki jih imenuje Ric 3.
Večina PGO-jev je pri e-vrednotenju že sodelovala v preteklih dveh šolskih letih, nove pa je Ric v sodelovanju s PK
izbral z javnim razpisom. Pri izboru so imeli prednost učitelji ali drugi strokovnjaki s predmetnega področja, ki so
imeli izkušnje z vrednotenjem zunanjega preverjanja znanja in strokovno znanje s področja uporabe
računalniškokomunikacijske tehnologije. Število izbranih PGO-jev je sorazmerno s številom učencev, ki iz
posameznega predmeta opravljajo preverjanje, oziroma s številom učiteljev, ki vrednotijo preizkuse znanja
posameznega predmeta.
Naloge PGO-jev so te:
− udeležba na usposabljanju za uporabo računalniškega programa za e-vrednotenje;
− sodelovanje pri moderaciji navodil za vrednotenje in izboru preizkusov za vajo, standardizacijo in
kontrolo vrednotenja;
strokovno
vodenje skupine učiteljev, ki e-vrednotijo preizkuse NPZ-ja;
−
− 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-ja.
Izobraževanja za nove PGO-je so v šolskem letu 2014/2015 potekala v mesecu aprilu na Ricu. V sklopu
izobraževanj so PGO-ji preizkusili uporabo računalniškega programa za e-vrednotenje in se seznanili s potekom
pripravna moderacijo, vodenjem skupine ocenjevalcev in reševanjem poizvedb v programu RM Assessor. PGO-ji, ki
so te naloge že opravljali v preteklih letih, pa so svoje znanje osvežili v sklopu moderacij, ki so na Ricu potekale v
mesecu maju. Izobraževanja so izvedle višje svetovalke za zunanje preverjanje znanja z Rica.

3

Za predmete madžarščina, italijanščina, matematika (NIS), slovenščina (NIS) in družboslovje (NIS) Ric ne imenuje PGO-jev. NPZ iz navedenih
predmetov opravlja manj kot 100 učencev. Postopke vrednotenja opravi PK z glavnim ocenjevalcem in/ali učitelji ocenjevalci.
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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 navodil za 6. in 9. razred pri večini predmetov potekajo na Ricu v mesecu maju, poleg članov PK se jih
udeležijo tudi PGO-ji. Izjema so predmeti madžarščina, italijanščina, matematike (NIS), slovenščina (NIS) in
družboslovje (NIS), pri katerih moderacije izvedejo člani PK v sodelovanju s posameznimi učitelji in/ali svetovalci
ZRSŠ-ja in potekajo sočasno z e-vrednotenjem preizkusov znanja.
Pred moderacijo vsak PGO v programu RM Assessor pregleda najmanj deset naključno izbranih odpisanih preizkusov
in izpiše morebitne dodatne sprejemljive odgovore. Pripravi tudi ožji izbor preizkusov, ki se mu zdijo primerni za vajo,
standardizacijo ali kontrolo. Izbrane preizkuse ovrednoti, jih opremi s komentarji in posreduje glavnemu ocenjevalcu.
Sledi moderacija, kjer glavni ocenjevalec v dogovoru s PGO-ji 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. Navodila so
v roku, ki je določen s Koledarjem NPZ-ja, objavljena na eRicu in eRicu za učitelje.
Preglednica 3.8.3.1: Število udeležencev moderacije in število pregledanih preizkusov, 6. razred
Predmet

Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina

Število udeležencev moderacije

Število pregledanih preizkusov

52
56
46
6

najmanj 520
najmanj 560
najmanj 460
najmanj 60

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

Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Kemija
Tehnika in tehnologija
Domovinska in državljanska kultura in etika

Število udeležencev moderacije

Število pregledanih preizkusov

50
55
14
2
24
26
28

najmanj 500
najmanj 550
najmanj 140
najmanj 20
najmanj 240
najmanj 260
najmanj 500

3.8.4 Standardizacija
Po končani moderaciji glavni ocenjevalec skupaj z ostalimi člani PK pregleda ožji izbor preizkusov, ki so jih PGO-ji v
sklopu priprave na moderacijo predlagali kot primerne za vajo, standardizacijo in kontrolo ocenjevalcev. Izmed
predlaganih preizkusov izbere en preizkus za vajo, dva za standardizacijo in tri ali več preizkusov za kontrolo ter jih
ovrednoti v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. Vrednotenje glavnega ocenjevalca se imenuje
referenčno vrednotenje in služi za primerjavo z vrednotenjem učiteljev ocenjevalcev med e-vrednotenjem.
Namen vaje je, da se učitelji ocenjevalci seznanijo z moderiranimi navodili za vrednotenje. Po vrednotenju preizkusa
za vajo si učitelj ocenjevalec lahko ogleda referenčno vrednotenje in ga primerja s svojim. Nato ovrednoti
standardizacijska preizkusa. Namen standardizacije je, da vsi učitelji pred pričetkom vrednotenja dosežejo določen
standard vrednotenja. PGO-ji pregledajo vrednotenje standardizacijskih preizkusov učiteljev ocenjevalcev v svoji
skupini in ugotovijo, kako uspešno je posamezen učitelj ocenjevalec uskladil svoje kriterije vrednotenja s kriteriji,
zapisanimi v moderiranih navodilih za vrednotenje. V primeru večjega odstopanja PGO opozori učitelja ocenjevalca o
napakah pri vrednotenju in mu da napotke za nadaljnje vrednotenje. Med e-vrednotenjem učitelji ovrednotijo tudi
kontrolne preizkuse, ki služijo za analize in pripravo povratnih informacij o kakovosti vrednotenja.
Standardizacija v 6. in 9. razredu
PK za slovenščino, angleščino in nemščino so pri izboru preizkusa za vajo tako v 6. kot v 9. razredu poskušale
upoštevati smernice, da je bil preizkus čitljiv in skoraj v celoti rešen ter je vseboval pravilne, nepravilne odgovore
ali naloge, kjer odgovora ni, hkrati pa naj bi bil brez vsebinskih dilem. Tudi preizkus, primeren za standardizacijo,
naj bi bil čitljiv in skoraj v celoti rešen, poleg pravilnih in nepravilnih odgovorov pa je lahko vseboval še kakšen
sprejemljivi odgovor, ki je naveden v navodilih za vrednotenje.

PRIPRAVA IN IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

57

Vodilo pri izboru kontrolnih preizkusov so bile pri vseh jezikovnih komisijah vsebinske dileme, ki so jih lahko
vsebovali odgovori in naj bi služile kot dober pokazatelj kakovosti vrednotenja ocenjevalcev in njihovega
razumevanja navodil za vrednotenje. Izbrani kontrolni preizkusi pri slovenščini lahko na primer vsebujejo naloge,
pri katerih odgovori »po smislu« vsebujejo strnjene (povzete) odgovore ali pa delno pravilne odgovore, pri
angleščini lahko odgovor na tip naloge kratkih odgovorov vsebuje še dodatno informacijo, ki je vprašanje ne
zahteva, sestavki pri pisnem sporočanju pa so lahko solidno napisani, a nimajo razvitih vseh iztočnic.
Pri matematiki (za 6. in 9. razred) so člani PK iz preizkusov, ki so jih PGO-ji predlagali in izbrali enega za vajo, dva za
standardizacijo ter 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, kjer odgovora ni. 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 sprejemljivi odgovor, pri katerem mora ocenjevalec upoštevati dodatna navodila,
ki so navedena v navodilih za vrednotenje.
Pri kemiji in tehniki in tehnologiji je bil preizkus razdeljen na dva dela, in sicer na naloge izbirnega tipa in ostale
naloge. Pri nalogah izbirnega tipa preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo ni. Pri ostalih nalogah je bil način
izbire preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo enak kakor pri matematiki.
Pri domovinski in državljanski kulturi in etiki je PK iz izbranih preizkusov ožjega izbora referenčno ovrednotila
predvideno število preizkusov. Pri izbiri preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo je sledila splošnim
navodilom za izbor preizkusov, ki služijo zagotavljanju kakovosti vrednotenja in omogočajo povratno informacijo
o vrednotenju učiteljem ocenjevalcem.
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 PK v sodelovanju z
manjšim številom učiteljev. Zaradi skupinskega vrednotenja postopka vaje in standardizacije učiteljev
ocenjevalcev nista potrebna, prav tako pa ni smiselna kontrola vrednotenja.

3.9 Vrednotenje preizkusov nacionalnega preverjanja znanja
V šolskem letu 2014/2015 je vrednotenje preizkusov učencev 6. in 9. razreda potekalo elektronsko. Dogovorjeno je
bilo, da pri e-vrednotenju preizkusov šestošolcev sodelujejo vsi učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje
preverjanih predmetov (tudi učitelji razrednega pouka), preizkuse devetošolcev pa vsi učitelji, ki učijo v 7., 8. ali 9.
razredu. Prijave smo uredili tako, da je vsak učitelj vrednotil bodisi preizkuse 6. razreda bodisi preizkuse 9. razreda,
nikoli pa obojih. Vrednotenja so bili opravičeni pomočniki glavnih ocenjevalcev, lahko pa tudi pomočniki za evrednotenje, ki so jih imenovali ravnatelji.
Ric je po zaključku prijav, na podlagi primerjalnih analiz števila prijavljenih učencev in učiteljev s posamezne šole,
nekatere šole pozval, naj upoštevajo navodila in prijavijo vse razpoložljive učitelje. Glede na število prijavljenih
učencev in učiteljev pri posameznem predmetu so šole, ki so nekatere učitelje prijavile za vrednotenje dveh ali
več predmetov, dobile povratno informacijo, kateri predmet bodo takšni učitelji dejansko vrednotili, pa tudi, ali
bodo pri tem predmetu vrednotili preizkuse 6. ali 9. razreda.
Večina učiteljev je v programu za e-vrednotenje vrednotila običajne preizkuse, manjša skupina učiteljev iz
Gorenjske regije pa je vrednotila preizkuse učencev s posebnimi potrebami, in sicer tiste s prilagojenim
vrednotenjem in povečavo črk na velikost 18 na formatu A4. Preizkuse, ki jih ni bilo mogoče digitalizirati
(povečave na formatu A3, brajica, …), so letos vrednotili učitelji iz izbrane ljubljanske šole in učitelji iz zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Pri vrednotenju preizkusov učencev z NISom učitelji niso sodelovali; preizkuse so na Ricu ovrednotili člani PK.
Vrednotenje je potekalo med 13. in 29. majem 2015. Pri vsakem predmetu so imeli učitelji za vrednotenje na voljo
več dni (pri matematiki in slovenščini v 6. in 9. razredu ter pri tujih jezikih v 6. razredu pet delovnih dni, pri tretjih
predmetih v 9. razredu pa štiri delovne dni). Odločitev, kdaj bodo znotraj posameznega časovnega obdobja začeli
in zaključili z vrednotenjem, smo prepustili ocenjevalcem oziroma šolam. Vsak ocenjevalec je najprej ovrednotil en
preizkus za vajo in dva za standardizacijo, med vrednotenjem pa še tri kontrolne preizkuse.
Med vrednotenjem je bila ocenjevalcem na voljo brezplačna telefonska številka na Ricu, kamor so vsak delovni
dan med 8. in 20. uro lahko poklicali v primeru tehničnih težav, katerih tudi s pomočnikom 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-ji.
Podatke o številu prijavljenih učiteljev, udeležbi učiteljev pri vrednotenju in številu preizkusov pri posameznih
predmetih prikazujeta preglednici 3.9.1 in 3.9.2. Pri podatkih v preglednici so upoštevani vsi prijavljeni učitelji do
dne, ko se je pri posameznih predmetih vrednotenje pričelo, – razlika med številom prijavljenih in udeleženih so
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torej le učitelji, ki so bili zaradi bolezni in drugih nepredvidenih okoliščin odjavljeni med vrednotenjem. Med
učitelje, ki so se vrednotenja udeležili, so všteti vsi, ki so oddali vsaj en standardizacijski preizkus ali vsaj en preizkus
iz rednega vrednotenja. Pri kemiji in tehniki in tehnologiji, kjer je bil preizkus razdeljen na dva dela (tj. na naloge
izbirnega tipa in ostale naloge), so upoštevani učitelji, ki so ta pogoj izpolnili vsaj pri enem delu. Članov PK in PGOjev nismo šteli k ocenjevalcem.
Pri številu preizkusov na učitelja je pri vsakem predmetu navedena t.i. kvota – število preizkusov, ki naj bi jih vsak
učitelj ovrednotil, pri čemer so izvzeti preizkusi za vajo in standardizacijo ter kontrolni preizkusi. Kvota je bila za
učitelje, ki so vrednotili prilagojene preizkuse učencev s posebnimi potrebami, nekoliko nižja.
Preglednica 3.9.1: Udeležba učiteljev in število preizkusov na vrednotenju NPZ-ja 2014/2015 v 6. razredu
Predmet

Slovenščina
Italijanščina
Madžarščina
Angleščina
Nemščina
Matematika
SKUPAJ

Št. ocenjevalcev

Št. učencev

Št. preizkusov na učitelja

945
3
3
789
75
892

17.327
45
17
16.927
462
17.389

19
15
6
22
7
20

2.707

Preglednica 3.9.2: Udeležba učiteljev in število preizkusov na vrednotenju NPZ-ja 2014/2015 v 9. razredu
Predmet

Slovenščina
Italijanščina
Madžarščina
Angleščina
Nemščina
Matematika
Kemija
Domovinska in državljanska
kultura in etika
Tehnika in tehnologija
SKUPAJ

Št. ocenjevalcev

Št. učencev

Št. preizkusov na učitelja

864
4
6
216
20
832
389

17.719
36
22
4.291
182
17.777
4.403

21
9
4
20
9
22
12

359

4.402

13

317

4.499

15

3.007

3.10 Vpogledi v ovrednotene preizkuse in poizvedbe
Učenec in njegovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ-ja v prisotnosti
učitelja na šoli in v roku, določenem s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju in Koledarjem NPZ-ja.
Po vpogledu v ovrednotene preizkuse znanja ima učenec možnost poizvedbe, s katero preveri, ali je bil njegov
preizkus znanja ovrednoten v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. Poizvedbe potekajo v rokih, ki so
navedeni v Podrobnejših navodilih o šolskem koledarju in v Koledarju NPZ-ja.
Vpogledi potekajo v elektronski obliki. Učenec lahko dostopa do svojih preizkusov znanja s kateregakoli
računalnika s povezavo v medmrežje. Šola pa jih organizira v računalniški učilnici, tako da ima vsak učenec svoj
računalnik, na katerem na spletni strani s svojo šifro in številko EMŠO dostopa do ovrednotenih preizkusov znanja
v obliki pdf. Poleg ovrednotenih preizkusov in izpisa dosežkov učenca so na tej spletni strani dostopna tudi
moderirana navodila za vrednotenje.
Učitelji, ki ob vpogledu v ovrednotene preizkuse skupaj z učencem ugotovijo morebitne napake pri točkovanju
posameznih nalog, podatke o 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, v elektronski obliki ponovno 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 nalogo (ali več nalog) ponovno ovrednoti. Vse spremembe se shranijo v programu za e-vrednotenje.
Ric nato v rokih, ki so določeni s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju in Koledarjem NPZ-ja, šolam posreduje
spremembe dosežkov po poizvedbah.
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3.10.1 Poizvedbe
Razlogi za poizvedbe so lahko različni, vendar tehničnih napak (napačno seštevanje točk, napačen vpis točk ipd.),
ki smo jih zaznali v preteklih letih, zaradi uporabe računalniškega programa za e-vrednotenje ni več. Napake, ki
nastanejo pri vrednotenju, so vsebinske narave (neupoštevanje moderiranih navodil za vrednotenje).
V preglednicah 3.10.1.1 in 3.10.1.2 je prikazano število učencev, ki so se udeležili NPZ-ja iz posameznega
predmeta, število in delež učencev, ki so uveljavljali pravico do poizvedb za posamezni predmet ter število in
delež sprememb po poizvedbah v 6. in 9. razredu.
Preglednica 3.10.1.1: Poizvedbe v 6. razredu
Predmet

Število učencev
na NPZ-ju

SLOVENŠČINA

16.719

ITALIJANŠČINA

MADŽARŠČINA

ANGLEŠČINA

NEMŠČINA

MATEMATIKA

Poizvedbe
Število
DELEŽ (%)

1.323

7,91

44

0

0

16

1

6,25

16.266

859

5,28

450

52

11,56

1.115

6,63

16.827

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

843
471
9
0
0
0
1
0
0
533
315
11
36
16
0
856
242
17

63,72
35,60
0,68
0
0
0
100
0
0
62,05
36,67
1,28
69,23
30,77
0
76,77
21,70
1,52

Pri slovenščini je 1.323 učencev uveljavljalo pravico do poizvedbe (za eno ali več nalog znotraj preizkusa). Od
tega je bilo 64,4 % poizvedb upravičenih, kar pomeni, da se je učencem skupni dosežek pri slovenščini spremenil.
V primerjavi z lanskim letom je delež vseh poizvedb pri slovenščini ostal skoraj enak, predvsem pa se je povečal
delež neupravičenih poizvedb (lani 22,22 %, letos 35,6 %)
Preglednica 3.10.1.2: Delež (%) poizvedb pri slovenščini med leti, 6. razred
SLJ

NPZ 2014

NPZ 2015

7,90

7,91

Poizvedbe so se pri slovenščini v različnem številu pojavile pri vseh nalogah tako v prvem kot v drugem delu
preizkusa. Največ poizvedb je bilo pri nalogah kratkih odgovorov, saj so morali ocenjevalci sami presoditi, ali je
odgovor učenca še strokovno sprejemljiv ali ne, in pri tvorbnih nalogah.
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Slika 3.10.1.1: Število poizvedb po nalogah pri slovenščini, 6. razred
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Pri angleščini je bilo od vseh 859 vloženih poizvedb 63,3 % upravičenih, ostale pa so bile neupravičene. V
primerjavi z lanskim letom se je delež vseh poizvedb pri angleščini rahlo povečal.
Preglednica 3.10.1.3: Delež (%) poizvedb pri angleščini med leti, 6. razred
NPZ 2014

NPZ 2015

4,36

5,28

TJA

Poizvedbe so se pri angleščini pojavile pri vseh postavkah v preizkusu, po številu poizvedb pa je izstopala
predvsem naloga pisnega sporočanja. Poizvedbe na račun pisnega sporočanje so pričakovane, saj kljub analitični
lestvici učitelji še vedno subjektivno ocenjujejo in po svoje interpretirajo posamezne opisnike.
Slika 3.10.1.2: Število poizvedb po nalogah pri angleščini, 6. razred
250
200

100
50

Naloga

PRIPRAVA IN IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

D2.Besed.

C.2.6

C.2.4

C.2.2

C.1.8

C.1.6

C.1.4

C.1.2

B.2.6

B.2.3

B.2.1

B.1.5

B.1.3

B.1.1

A.2.5

A.2.3

A.2.1

A.1.5

A.1.3

0
A.1.1

Število poizvedb

150

|

61

Pri nemščini je od 450 učencev pravico do poizvedbe uveljavljalo 52 učencev, kar predstavlja 11,56-odstotni
delež in je od lani narasel za 4,3 %. Od tega je bilo skoraj 70 % poizvedb upravičenih, dobrih 30 % pa
neupravičenih.
Preglednica 3.10.1.4: delež (%) poizvedb pri nemščini med leti, 6. razred
NPZ 2014

NPZ 2015

7,26

11,56

TJN

Poizvedbe se pri nemščini niso pojavile pri vseh postavkah v preizkusu, po pričakovanjih pa je izstopala naloga
pisnega sporočanja, pri kateri je zaradi elementa subjektivnosti vedno prisotno razhajanje med ocenjevalci.
Slika 3.10.1.3: Število poizvedb po nalogah pri nemščini, 6. razred
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Pri matematiki je bilo večje število poizvedb upravičenih (78 %), kjer se je število točk povečalo. 22% poizvedb je
bilo neupravičenih in se število točk ni spremenilo. V primerjavi z lanskim letom je delež poizvedb nekoliko manjši.
Preglednica 3.10.1.5: Delež (%) poizvedb pri matematiki med leti
NPZ 2014

NPZ 2015
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Slika 3.10.1.4: Delež poizvedb po nalogah pri matematiki
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Slika 3.10.1.5: Delež poizvedb po nalogah pri matematiki
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Preglednica 3.10.1.6: Poizvedbe v 9. razredu
Predmet

Število učencev
na NPZ-ju

SLOVENŠČINA

17.241

ITALIJANŠČINA

MADŽARŠČINA

Poizvedbe
Število
Delež (%)

2.036

11,81

35

2

5,71

20

6

30,00

149

3,60

5

2,82

17.322

1.274

7,35

KEMIJA

4.237

179

4,22

DOMOVINSKA IN
DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA

4.254

343

8,06

TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA

4.306

102

2,37

ANGLEŠČINA

NEMŠČINA

MATEMATIKA

4.139

177

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
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

1.321
704
11
1
1
0
6
0
0
96
52
1
4
1
0
878
381
15
141
37
1
259
84
0
74
25
3
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64,88
34,58
0,54
50
50
0
100
0
0
64,43
34,90
0,67
80
20
0
68,92
29,91
1,18
78,77
20,67
0,56
0,76
0,24
0
72,55
24,51
2,94
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Pri slovenščini je pravico do poizvedbe uveljavljalo 2.036 učencev, kar predstavlja 11,81 % vseh učencev, ki so
opravljali NPZ iz slovenščine v 9. razredu. Po očitnem padcu poizvedb leta 2013, ki sovpada z uvedbo evrednotenja, lahko letos ponovno zaznamo rahel porast (približno 2 % v primerjavi z lanskim šolskim letom). Hkrati
je precej narasel delež neupravičenih poizvedb (lani 25,01 %, letos 34,58 %).
Preglednica 3.10.1.7: Delež (%) poizvedb pri slovenščini med leti, 9. razred
NPZ 2006 NPZ 2007 NPZ 2008 NPZ 2009 NPZ 2010 NPZ 2011 NPZ 2012 NPZ 2013 NPZ 2014 NPZ 2015

SLO

7,6

9,6

10,6

12,2

12,1

16,4

16,8

10,07

9,99

11,81

Največ poizvedb je bilo pri tvorbnih nalogah oz. nalogah »po smislu«. Ocenjevalci so imeli težave pri vrednotenju,
saj so morali sami presojati, ali je učenec upošteval dana navodila oz. napisal odgovor, ki je strokovno še
sprejemljiv, pri tem pa so se morali z vsebinami umetnostnega besedila (I. del) in neumetnostnih besedil (II. del)
sami dobro seznaniti. To so bile naloge, ki niso imele le enega odgovora, ampak so bili pravilni vsi smiselni
odgovori. Ocenjevalec je take naloge uspešno in pravilno ovrednotil le, če je dobro poznal besedila.
Slika 3.10.1.6: Število poizvedb po nalogah pri slovenščini, 9. razred
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Medtem ko se je delež vseh poizvedb pri angleščini v primerjavi z lanskim letom le rahlo zvišal, je zaznati občuten
porast (skoraj 10 %) v deležu neupravičenih poizvedb.
Preglednica 3.10.1.8: Delež (%) poizvedb pri angleščini med leti, 9. razred
NPZ 2007

NPZ 2009

NPZ 2011

NPZ 2013

NPZ 2014

NPZ 2015
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3,3
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TJA

Po številu poizvedb sta pri angleščini izstopali naloga kratkih odgovorov in naloga pisnega sporočanja.
Slika 3.10.1.7: Število poizvedb po nalogah pri angleščini, 9. razred
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Delež poizvedb pri nemščini ostaja nizek. Od 177 učencev jih je 5 zahtevalo ponovno vrednotenje posameznih
nalog, do spremembe števila točk pa je prišlo pri 4 učencih.
Preglednica 3.10.1.9: Delež (%) poizvedb pri nemščini med leti, 9. razred
TJN
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Pri matematiki se je delež poizvedb glede na prejšnja leta nekoliko povečal. Vendar pa je bil delež upravičenih
poizvedb nižji kot lansko leto, neupravičenih poizvedb je bilo 30 %. Razlog za upravičene poizvedbe je bil v
neupoštevanju navodil za vrednotenje.
Preglednica 3.10.1.10: Delež (%) poizvedb pri matematiki med leti
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Slika 3.10.1.9: Delež (%) poizvedb po nalogah pri matematiki
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Pri kemiji in tehniki in tehnologiji je preizkus razdeljen na dva dela, na naloge izbirnega tipa in na ostale naloge.
Pri nalogah izbirnega tipa nismo pričakovali veliko poizvedb, saj je ocenjevalec samo prepisal črko učenčevega
odgovora. Do napake je lahko prišlo, če je ocenjevalec vpisal napačno črko ali črke ni vpisal. Pri ostalih nalogah je
bil razlog za poizvedbe neupoštevanje navodil za vrednotenje.
Preglednica 3.10.1.11: Delež (%) poizvedb pri kemiji med leti
NPZ 2007

NPZ 2010

NPZ 2012

NPZ 2015

2,5

3,3

3

4,22

KEM

Slika 3.10.1.10: Delež (%) poizvedb po nalogah pri kemiji – naloge izbirnega tipa
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Slika 3.10.1.11: Delež (%) poizvedb po nalogah pri kemiji – ostale naloge
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Preglednica 3.10.1.12: Delež poizvedb pri tehniki in tehnologiji med leti
TIT

NPZ 2008

NPZ 2010

NPZ 2013

NPZ 2015

4,27

7,93

2,35

2,4

PRIPRAVA IN IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

67

Slika 3.10.1.12: Delež (%) poizvedb po nalogah pri tehniki in tehnologiji – naloge izbirnega tipa
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Slika 3.10.1.13: Delež (%) poizvedb po nalogah pri tehniki in tehnologiji – ostale naloge
30
25

Število poizvedb

20
15
10
5

25.b

25.a

24.b

24.a

23.b

23.a

22.a

20.a

19.a

18.b

18.a

17.b

16.2

16.1

15.a

0

Naloga

Pri domovinski in državljanski kulturi in etiki je pravico do ponovnega vrednotenja v postopku poizvedbe
uveljavljalo 343 učencev, kar predstavlja 8,06 % vseh učencev, ki so opravljali NPZ iz tega predmeta. Padec deleža
poizvedb je v primerjavi z deležema pri NPZ-jih v letih 2009 in 2012 pripisujemo uvedbi e-vrednotenja, ki
omogoča spremljanje kakovosti dela ocenjevalcev med vrednotenjem in takojšnje odpravljanje morebitnih
napak.
Preglednica 3.10.1.13: Delež (%) poizvedb pri domovinski in državljanski kulturi in etiki med leti, 9. razred
DKE

NPZ 2009

NPZ 2012

NPZ 2015

9,26

13,9
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Kljub zmanjšanju deleža vseh poizvedb pa v preizkusu znanja ni niti ene naloge, pri kateri ne bi bilo poizvedb. V
skupini, kjer so PGO-ji opravili več kot 20 poizvedb, pa so naloge zelo raznolike. Pojavljajo se naloge, ki preverjajo
znanje različnih vsebinskih področij in vseh treh taksonomskih stopenj.Med nalogami z večjim številom poizvedb
so naloge različnih tipov razen nalog obkroževanja. Večje število poizvedb smo zabeležili pri nalogah, ki so jih
učenci uspešno reševali, kot tudi pri nalogah, ki so se izkazale za zelo zahtevne.
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Slika 3.10.1.14: Število poizvedb po nalogah od 1 do 14 pri domovinski in državljanski kulturi in etiki, 9. razred
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Slika 3.10.1.15: Število poizvedb po nalogah od 15 do 25 pri domovinski in državljanski kulturi in etiki, 9. razred
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3.11 Analiza kakovosti vrednotenja
Elektronsko vrednotenje preizkusov nam omogoča pripravo različnih analiz vrednotenja, ki nudijo povratno
informacijo o kakovosti vrednotenja tako Ricu, državni in predmetnim komisijam kot tudi posameznemu
ocenjevalcu, s ciljem poenotiti kriterije in zagotoviti večjo kakovost vrednotenja.
Vsako leto pripravimo analize poizvedb (gl. poglavje 3.10), 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 3.11.1 Primer ujemanja vrednotenja ocenjevalcev z referenčnim vrednotenjem pri enem od kontrolnih preizkusov
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S kakovostjo vrednotenja pa želimo seznaniti tudi vsakega posameznega ocenjevalca, zato pripravimo tudi
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,
kakšno je bilo pri posamezni nalogi referenčno vrednotenje in kakšno je bilo njegovo vrednotenje. Naloge, kjer se
referenčno vrednotenje ne ujema z vrednotenjem ocenjevalca , so obarvane s temno barvo. Ocenjevalec si lahko
na spletnem mestu ogleda tudi vse tri ovrednotene kontrolne preizkuse znanja z odgovori učencev in razmisli o
napakah vrednotenja. 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
predmetne komisije navedejo razloge za določeno vrednotenje in določitev števila točk pri posameznih nalogah,
kjer so ocenjevalci največkrat odstopali od referenčnega vrednotenja. Pri tem je potrebno poudariti, da je
odstopanje oziroma ujemanje z referenčnim vrednotenjem močno povezano z naravo predmeta samega in
strukturo preizkusa ter izborom tipov nalog v njih. Pričakovano večja odstopanja so pri nalogah odprtega in
polodprtega tipa.
Slika 3.11.2: Primer preglednice vrednotenja kontrolnih preizkusov znanja za učitelja ocenjevalca
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Ocenjevalec prejme tudi podatke o številu preizkusov, ki jih je ovrednotil (brez preizkusov za vajo, standardizacijo
in kontrolo), in podatke o njegovih 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.
Slika 3.11.3: Primer preglednice podatkov o preizkusih učitelja ocenjevalca na poizvedbah

Slika 3.11.4: Primer preglednice podatkov o točkovanju v preizkusih, ki so bili na poizvedbah ovrednoteni z večjim
številom točk

Slika 3.11.5: Primer pojasnila vrednotenja posamezne naloge, ki ga pripravi predmetna komisija
Naloga 7

Navodila za vrednotenje

Komentar: Sklepati je mogoče, da so ocenjevalci, kljub moderiranim navodilom, kot pravilno upoštevali, da je za
dodelitev točke dovolj omemba uporaba maternega jezika, brez navedbe, da gre za pravice avtohtone
narodnostne skupnosti/manjšine, ki jih zagotavlja Ustava Republike Slovenije.
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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 PK o analizah dosežkov pri letošnjem NPZ-ju v 6. in 9. razredu. PK so opisale izhodišča
za sestavo preizkusov znanja, osnovne statistične podatke o dosežkih na preizkusu in analize ter ugotovitve o
dosežkih po posameznih nalogah oziroma po smiselnih sklopih nalog.
Osnovni statistični podatki o preizkusih NPZ-ja so predstavljeni v preglednicah v poročilu vsake PK. Preglednice
prikazujejo število učencev, ki so se udeležili NPZ-ja v rednem roku, najmanjše in največje število odstotnih točk, ki
so jih učenci dosegli pri 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 pri preizkusih znanja. Prikazani so: število nalog (postavk), možno število točk,
povprečje doseženih točk in težavnost preizkusa. Indeks težavnosti oziroma povprečje doseženih odstotnih točk
pove, kako zahteven je preizkus. Višji indeks težavnosti pomeni manj zahteven preizkus.
Preglednicam z osnovnimi statističnimi podatki sledijo analize in ugotovitve PK o dosežkih pri preizkusu. V njihove
analize so vključeni tudi kvalitativni opisi znanja, ki so jih PK pripravile v juniju 2015, za dosežke učencev 6. in 9.
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 znanj je podrobneje razložena v naslednjem razdelku.

4.1.1 Priprava kvalitativnih opisov znanja na izbranih območjih dosežkov
Pomemben cilj NPZ-ja 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-ja. Dodatno so prejeli tudi informacijo za učence in starše, ki omogoča primerjavo dosežka
učenca s povprečnim dosežkom na šoli in v Sloveniji. Člani PK in delavci Rica pa smo pripravili še kvalitativne opise
izbranih območij na lestvici dosežkov pri NPZ-ju. Pri pripravi opisov smo se zgledovali po mednarodnih raziskavah
znanja, kot so PISA, TIMSS in PIRLS.
Grafične predstavitve dosežkov pri NPZ-ju smo izdelali tako, da smo dosežke vseh učencev, ki so sodelovali pri
NPZ-ju 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 9. razreda
pri slovenščini, matematiki, tujem jeziku, kemiji, domovinski in državljanski kulturi in etiki ter tehniki in tehnologiji
in dosežki učencev 6. 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.)
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.)
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Rdeče območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov. V tem
območju je 10 odstotkov učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 70 odstotkov in nižji od 20 odstotkov
preostalih dosežkov. (V statističnem žargonu pravimo, da so to dosežki med 70. in 80. kvantilom.)
Modro območje označuje učence, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov. V tem območju je 10
odstotkov učencev z najvišjimi dosežki; njihovi dosežki so višji od 90 odstotkov dosežkov. (V statističnem žargonu
pravimo, da so to dosežki nad 90. kvantilom.)
Za vsako od navedenih območij smo določili naloge, ki so jih učenci reševali uspešno. Uspešnost reševanja
pomeni, da je dano nalogo pravilno rešilo vsaj 65 odstotkov učencev z dosežki v danem območju (tako določajo
uspešnost tudi v mednarodnih raziskavah znanja). To v splošnem pomeni, da so učenci z višjimi dosežki uspešno
reševali tudi naloge iz nižjih območij (znanje namreč razumemo kot naraščajoče) – učenci z dosežki v rumenem
območju so zato v splošnem uspešno reševali tako naloge iz rumenega območja kot tudi naloge iz zelenega
območja; učenci z dosežki v rdečem območju so poleg nalog iz rdečega območja v splošnem uspešno reševali
tudi naloge iz zelenega in rumenega območja; učenci z dosežki v modrem območju pa so v splošnem uspešno
reševali tako naloge iz modrega območja kot tudi tiste, ki so uvrščene v preostala območja. Za dosežke zunaj
izbranega območja pa lahko v splošnem sklepamo naslednje: če ima učenec dosežek pod prvim (to je zelenim)
območjem, lahko rečemo, da z nižjo verjetnostjo (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 65odstotno) izkazuje znanje, ki je uvrščeno v spodnje območje, in z nižjo verjetnostjo (to je manj kot 65-odstotno)
izkazuje znanje, uvrščeno v zgornje območje.
PK za NPZ so po pregledu tako razvrščenih nalog pripravile opis oziroma sintezo vsebin, ki so skupne nalogam iz
posameznega območja. Kvalitativni (oziroma vsebinski) opisi območij predstavljajo vsebino tistega znanja, ki ga (s
65-odstotno verjetnostjo) izkazujejo učenci z dosežki v izbranem območju. Del nalog v preizkusu niti učenci z
najvišjimi dosežki niso uspešno reševali v vsaj 65 % primerov. Tudi za te naloge je pripravljen opis vsebin, ki
predstavljajo najzahtevnejše znanje.
Opisi izbranih območij na lestvicah dosežkov letošnjega NPZ-ja 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 pri NPZ-ju. 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-ja. Pri uporabi opisov vsebin znanja po območjih je treba upoštevati tudi,
da temeljijo na manjšem številu nalog iz letošnjih preizkusov in 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-ja omogočajo vrsto analiz, ki so zanimive za učenca, učitelja, ravnatelje, upravljavce sistema in vso
zainteresirano javnost. Celoten NPZ je namenjen 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-ja, izvedbe NPZ-ja na šolah ter vnosa podatkov v končno bazo na Ricu. Pri
interpretaciji statistik in rezultatov statističnih analiz je treba poleg tega upoštevati še omejitve pri posameznih
statističnih metodah in veljavnost predpostavk, na katerih temeljijo v posameznem primeru.
Pri primerjavah rezultatov med leti se moramo zavedati, da po trenutnem konceptu priprave preizkusov NPZ-ja
dosežki med posameznimi leti niso umerjeni na isto mersko lestvico in jih ne moremo preprosto primerjati, zaradi
česar je ugotavljanje trendov v znanju učencev zelo oteženo.
Podobno velja tudi za primerjave med predmeti. Ker so strukture preizkusov in značilnosti posameznih
predmetov specifične, dosežkov pri enem predmetu ne moremo primerjati z dosežki pri drugem predmetu,
čeprav povsod govorimo o (navidez primerljivih) odstotnih točkah.
V nadaljevanju so predstavljeni primeri slik in preglednic, ki so uporabljene v poročilih o analizah dosežkov NPZ-ja
pri posameznih predmetih. Pri teh predstavitvah dosežkov spodaj navajamo nekaj splošnih pojasnil in opozoril na
omejitve pri interpretacijah. Za vse predstavitve v poročilih PK velja, da so pri izračunih statistik in pripravi slikovnih
predstavitev zaradi jasnosti interpretacije rezultatov, v izračune vključeni le dosežki učencev, ki obiskujejo redni
program osnovne šole in so NPZ opravljali v rednem roku. Analiza dosežkov učencev v prilagojenem programu
osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom je predstavljena v samostojnem razdelku.
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Primerjava dosežkov po spolu
Slika 4.1.2.1 Primer primerjave dosežkov po spolu

Slika primerjave dosežkov po spolu predstavlja ločeni porazdelitvi dosežkov učencev in učenk pri posameznem
predmetu NPZ-ja po odstotnih točkah. Porazdelitvi sta postavljeni ena ob drugi tako, da sega lestvica dosežkov od
najnižjih spodaj (0 odstotnih točk) do najvišjih na vrhu (100 odstotnih točk) slike. Zaradi optimalnega prikaza je
slika prilagojena številu učencev in učenk, zato sredinska os med obema porazdelitvama ni vedno na sredini slike.
Do praznih prostorov med stolpci porazdelitve lahko pride zaradi preračunavanja 'surovih' točk, v katerih se
vrednoti preizkus, v odstotne točke (npr. na prikazani sliki se surove točke v obsegu 0–60 preračunajo v odstotne
točke v obsegu 0–100).
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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-ju) 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,
katerih vzorčenje znotraj regije je 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-ja, potem lahko na posamezni predmet v regiji pride zelo malo
šol. Če so šole znotraj regije precej različne po svojih dosežkih, moramo pri primerjavah dosežkov med regijami pri
istem predmetu v različnih rokih NPZ-ja 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-ja 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
Povprečje

Standardni
Odklon

Število učencev
v analizi

Število šol
v analizi

Gorenjska regija

62,93

17,74

1.879

34

Goriška regija

62,93

17,09

1.143

28

Jugovzhodna Slovenija

62,91

18,51

1.523

36

Koroška regija

60,50

17,22

763

17

Notranjsko-kraška regija

60,53

17,28

470

16

Obalno-kraška regija

59,26

18,24

739

21

Osrednjeslovenska regija

64,66

17,65

4.682

97

Podravska regija

59,10

18,47

2.713

78

Pomurska regija

58,08

19,07

1.129

38

Savinjska regija

60,65

18,13

2.527

58

Spodnjeposavska regija

61,65

17,06

666

22

Zasavska regija

61,03

16,81

419

7

Regija
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4.2

Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja v
šolskem letu 2014/2015

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, I. del, 6. razred
Preglednica 4.2.1.1.4: Specifikacijska tabela, slovenščina, II. del, 6. razred

4.2.1.2 Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja
iz slovenščine v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.1.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini, 9. razred
Slika 4.2.1.2.2: Porazdelitev točk pri slovenščini, 9. razred

PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.1.2.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.1.2.2: Porazdelitev dosežkov pri slovenščini po regijah, 9. razred
Preglednica 4.2.1.2.3: Specifikacijska tabela, slovenščina, I. del, 9. razred
Preglednica 4.2.1.2.4: Specifikacijska tabela, slovenščina, II. del, 9. razred
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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
Osnovni statistični podatki
NPZ iz slovenščine v 6. razredu je potekal 7. maja 2015. 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

16.719
33
50
24,73
49,47
19,53
0,49
0,88

Skupni dosežek na preizkusu je bil letos z 49,47 odstotne točke približno za 13 odstotnih točk nižji kakor v letu
2014. Morebitne razloge za to navajamo v nadaljevanju. Indeks težavnosti (IT) kaže, da je bil letošnji preizkus za
učence razmeroma težak. Ima pa visoko stopnjo zanesljivosti, primerljivo s prejšnjimi leti (lani 0,89), kar pomeni, da
so preizkusi iz leta v leto razmeroma stabilni in konsistentno merijo zmožnosti učencev.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.1.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini, 6. razred
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Slika kaže pravilno Gaussovo krivuljo pri učencih (z vrhom med 40 in 60 odstotnimi točkami), pri učenkah pa je ta
pomaknjena nekoliko v desno (z vrhom med 60 in 70 odstotnimi točkami). To pomeni, da so bile učenke tudi
letos nekoliko uspešnejše od učencev (in približno enako uspešne kakor lani, medtem ko so bili učenci letos v
primerjavi z lani nekoliko manj uspešni). Razloge za sistematično višji dosežek učenk gre verjetno iskati v na
splošno večji motiviranosti za branje (preizkus iz slovenščine se vsa leta omejuje na branje). Kako za branje
motivirati tudi učence, je sicer vprašanje, ki se že več let odpira ob vseh raziskavah bralne pismenosti in je velik
izziv tako za učitelje slovenščine kot za raziskovalce.
Dosežki po regijah
Preglednica 4.2.1.1.2: Porazdelitev dosežkov pri slovenščini po regijah, 6. razred
Regija

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

Gorenjska regija

50,17

19,18

1.734

35

Goriška regija

49,29

19,16

893

28

Jugovzhodna Slovenija

48,36

20,43

1.221

36

Koroška regija

46,48

18,94

612

23

Notranjsko-kraška regija

49,90

19,40

438

17

Obalno-kraška regija

47,75

18,99

772

22

Osrednjeslovenska regija

51,66

19,58

4.540

104

Podravska regija

49,35

19,39

2.455

85

Pomurska regija

47,22

19,50

951

39

Savinjska regija

48,98

19,19

2.226

59

Spodnjeposavska regija

46,01

20,24

561

23

Zasavska regija

45,56

19,49

316

9

Zgornja preglednica kaže zelo majhne razlike v dosežkih med regijami (le 6,1 odstotne točke, lani 5,56).
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Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju v 6. razredu
Slika 4.2.1.1.2: Porazdelitev točk pri slovenščini, 6. razred

Rezultati
Na NPZ-ju iz slovenščine je preizkus za 6. razred leta 2015 opravljalo 16.719 učenk in učencev (v nadaljevanju v moški
obliki). Njihov skupni dosežek je bil pred poizvedbami povprečno 49,33 odstotne točke, kar je približno 15 odstotnih
točk manj kakor v letu 2014. Je pa ob tem treba poudariti, da dosežki med leti niso zares primerljivi. Čeprav se na
preizkusih iz slovenščine preverjajo standardi znanja iz učnega načrta (UN) in so naloge za merjenje istih standardov
pogosto zelo podobne, pa preizkusi ne preverjajo vedno istih standardov, poleg tega pa naloge v njih temeljijo na
različnih izhodiščnih besedilih. Kljub temu je, kar zadeva znanje in zmožnosti učencev pri slovenščini v 6. razredu,
mogoče najti nekatere skupne značilnosti in s tem nakazati določene trende.
Preizkus znanja je bil tudi letos sestavljen iz dveh delov, v razmerju, kot ga določa tudi UN: za preverjanje
standardov znanja iz jezika je bilo namenjenih 60 % nalog v preizkusu, književnost pa je preverjalo 40 % nalog.
Tudi letos je bilo mogoče skupaj doseči 50 točk, in sicer v I. delu 30 točk, v II. delu pa 20 točk; skupaj je bilo v
preizkusu 33 točkovanih enot. Povprečno število doseženih točk je bilo 24,66. Učenke so – kot velja tudi za
preizkuse iz slovenščine v preteklih letih – v povprečju dosegle nekoliko boljši rezultat kakor učenci.
Izhodiščna besedila in naloge v preizkusu
Izhodiščno besedilo za jezikovni, I. del preizkusa je publicistično besedilo Šola za dame in viteze (objavljeno v
National Geographic Junior, št. 101, sept., 2013) in vabilo na viteški dan v Narodnem muzeju Slovenije Živa
zgodovina vabi v Narodni muzej Slovenije (objavljeno na spletni strani http://www.napovednik.com/dogodek249074
_ziva_zgodovina_v_narodnem_muzeju_slovenije). Obe besedili sta bili za potrebe NPZ-ja nekoliko prirejeni; prvo
besedilo je bilo sestavljeno iz dveh »poglavij«, naslovljenih Gašper in Alenka, drugo besedilo je vsebovalo tudi
preglednico in sliko. Naloge iz jezika so v skladu s standardi znanja v UN-ju (str. 80) preverjale zmožnost
samostojnega primerno hitrega tihega branja in razumevanja neznanega neumetnostnega besedila, ustreznega
starosti učencev. V tem delu preizkusa je bilo skupaj 18 nalog oz. 21 točkovanih enot.
V 2., književnem delu preizkusa so učenci prebrali odlomek iz romana sodobne mladinske pisateljice Neli Kodrič
Filipič Solze so za luzerje (MK, 2013) z naslovom Ajda. Naloge ob besedilu so preverjale recepcijsko zmožnost, tj.
zmožnost samostojnega tihega branja neznanega književnega besedila ter samostojnega pisanja o oz. ob njem
(UN, str. 87). V nalogah so morali učenci skladno z UN-jem ugotovitve o književnem besedilu tudi ponazoriti,
utemeljiti in vrednotiti, poleg tega so tri naloge preverjale tudi literarnovedno znanje. V tem delu preizkusa je bilo
skupaj 10 nalog oz. 12 točkovanih enot.
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V letošnjem preizkusu so bila za izhodiščno besedilo izbrana besedila, ki nagovarjajo mladega bralca oziroma
obravnavajo problematiko mladih. Identifikacija s tematiko branega besedila vpliva na motivacijo za branje, zato
smo v 6. razredu pričakovali višje dosežke. Najvišji dosežek je bil 98 %, pa še to le pri dveh učencih, povsem brez
točk je ostalo 14 učencev. Na podlagi rezultatov bi lahko sklepali, da je bil letošnji preizkus za šestošolce pretežek.
A dejstvo je, da je bilo v njem le malo nalog, ki bi preverjale zmožnosti na višjih taksonomskih ravneh –
prevladovale so naloge na ravni razumevanja, znanja in uporabe. Dve izhodiščni besedili sta bili nekoliko daljši
(obsegali sta eno stran A4); domnevamo, da učenci 6. razredov (še) niso vajeni branja in analiziranja daljših besedil,
zato bi jih kazalo k temu bolj usmerjati (gl. tudi v nadaljevanju).
V nadaljevanju so preizkus in posamezne naloge v njem predstavljeni tako, kot se razvrščajo po t. i. barvnih
območjih: od najlažjih (zeleno območje), ki jih je rešila večina učencev, do najtežjih nalog (modro območje in nad
modrim), tj. takih, ki jih je rešilo manjše število učencev. Posamezna območja kažejo, katere standarde znanja po
UN-ju učenci na splošno (uspešno) dosegajo in katerih ne. Ob tem so navedeni tudi predlogi, katerim standardom
bi kazalo pri pouku slovenščine v prihodnje namenjati več pozornosti.
ZELENO OBMOČJE

V I. delu preizkusa (jezikovni del) sta v zelenem območju le ena naloga v celoti in del ene naloge, in sicer:
−

−

11. a-naloga, ki je preverjala jezikoslovno in metajezikovno zmožnost oz. določanje pomenskih in oblikovnih
lastnosti besedam. Učenci so med štirimi danimi možnostmi večinoma izbrali pravilen odgovor (da gre za
nadpomenko in podpomenko). Tudi učenci z najnižjim dosežkom so pri tej nalogi povprečno dosegli 0,73
točke, vsi z najvišjim dosežkom pa so nalogo pravilno rešili (pravilna rešitev je bila ovrednotena z 1 točko);
15. naloga, ki je merila skladenjsko zmožnost. Učenci so morali kratko besedilo dopolniti z oblikovno
pravilnimi besedami in besednimi zvezami (v osnovni obliki so bile tri besede in ena besedna zveza). Naloga
je bila ovrednotena z 2 točkama.

Tudi v 2., književnem delu preizkusa je v zelenem območju le ena naloga, in sicer:
−

5. naloga, v kateri je vprašanje preverjalo razumevanje, o čem govori izhodiščno besedilo, točneje, o čem
govori prvi in o čem drugi del. Naloga povezovanja je bila ovrednotena z 2 točkama. Rezultat navaja na sklep,
da učenci na splošno v besedilu razmeroma zelo uspešno prepoznavajo glavno sporočilo besedila (vprašanje
pa je, ali bi odgovor znali tudi samostojno ubesediti).

Naloge zelenega območja preverjajo prepoznavanje in razumevanje, torej nižje taksonomske ravni, po UN-ju pa
minimalne standarde znanja. Učenci so te naloge zelo uspešno reševali: pri nalogah, kjer je bilo mogoče doseči
1 točko, so učenci z najnižjimi dosežki dosegali povprečno 0,7 točke, tisti z najvišjimi pa vsaj 0,95 točke.
RUMENO OBMOČJE

Iz I., jezikovnega dela preizkusa v to območje sodita dve nalogi, in sicer:
−

−

10. naloga, ki meri zmožnost razlage besednih zvez, in sicer so morali pojasniti, kaj pomeni, da bo knjiga na
voljo po viteško razsekani ceni. Pravilen odgovor je bil vrednoten z 1 točko in učenci so nalogo razmeroma
uspešno reševali: povprečni učenci so tu dosegali v povprečju od 0,80 do 0,88 točke, tisti z najnižjim
dosežkom 0,64 točke, tisti z najvišjim dosežkom pa so povprečno dosegli 0,95 točke;
12. naloga, ki je preverjala, ali učenci besedam znajo določiti pomenske in oblikovne lastnosti. Naloga je
od njih zahtevala prepoznavanje časovne oblike (večine) glagolov v izhodiščnem besedilu in pojasnilo, zakaj
takšna raba. Pravilna rešitev je bila vrednotena z 2 točkama.

Iz 2., književnega dela v rumeno območje prav tako sodita dve nalogi, in sicer:
−

−

3. naloga, ki je preverjala zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe. Učenci so
morali v izhodiščnem besedilu poiskati (manjkajoče) književne osebe, njihova poimenovanja in dejstva o njih
ter s primeri iz izhodiščnega besedila utemeljiti svoje odgovore. Naloga je bila ovrednotena s 3 točkami (za 5
ali 4 pravilne odgovore), učenci pa so 1 točko dobili že za en sam pravilen podatek od petih;
7. naloga, kjer so morali učenci razložiti besedno zvezo. Večini učencev razlaga besedne zveze iz
izhodiščnega besedila ni povzročala težav, saj so učenci z najnižjimi dosežki v povprečju dosegli 0,61 točke,
povprečni med 0,80 in 0,90 točke, tisti z najvišjimi pa kar 0,95 točke (pravilna rešitev je bila vrednotena z 1 točko).
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Naloge rumenega območja večinoma preverjajo razumevanje in uporabo – torej nižje taksonomske ravni,
pokrivajo pa minimalne standarde, kot jih določa UN. Učenci tudi naloge rumenega območja v povprečju rešujejo
dobro. Tako so pri »rumenih« nalogah, ovrednotenih z 1 točko, tudi učenci z najnižjim dosežkom v povprečju dobili
vsaj 0,60 točke (tisti z visokim dosežkom pa najmanj 0,95 točke).
RDEČE OBMOČJE

Iz 1., jezikovnega dela je v rdečem območju šest nalog in ena točkovana enota pri tvorbni nalogi, in sicer:
−
−

−

−

−

−

2. naloga, pri kateri so morali učenci določiti, o čem predvsem govorita obe izhodiščni besedili, torej temo
besedila. Naloga povezovanja je bil vrednotena z 2 točkama;
4. in 5. naloga, ki sta preverjali razumevanje bistvenih podatkov v izhodiščnem besedilu. Učenci so imeli
pri 4. nalogi verjetno težave, ker so morali primerjati dvoje podatkov (šolanje plemiških dečkov in deklic), pri 5.
pa so morali urediti podatke po vrstnem redu, kot so se pojavili v besedilu. Vsaka od nalog je bila
ovrednotena z 1 točko, največ težav so imeli pričakovano učenci z najnižjim dosežkom (v povprečju so
dosegli manj kot polovico točke), a tudi tisti z najboljšim dosežkom so tu dosegali pod 0,90 točke;
naloga 14. a in b, ki sta preverjali zmožnost besedam določiti pomenske in oblikovne lastnosti in
odpraviti ponovitve (v sobesedilu ugotoviti referenco) ter metajezikovno zmožnost. Vsaka od nalog je bila
ovrednotena s po 1 točko; učenci z najnižjimi dosežki so imeli tu precej težav (v povprečju so dosegli le 0,39
in 0,42 točke);
16. naloga, ki je preverjala skladenjsko zmožnost (pretvorbo dveh povedi v ustrezno zloženo poved).
Pravilen odgovor je bil vrednoten z 1 točko. Z nalogo so imeli težave pričakovano učenci z najnižjim
dosežkom (povprečno polovico točke), ni pa pokazala bistvenih razlik med povprečnimi in najboljšimi učenci
(povprečno 0,61 oz. 0,80 točke);
17. naloga, ki je preverjala pravopisno zmožnost (zapis večbesednih lastnih imen). Ovrednotena je bila z
1 točko; učenci z najnižjim dosežkom so tu dosegli v povprečju le 0,33 točke, povprečni med 0,58 in 0,77 točke,
najboljši učenci pa tudi s pravopisom niso imeli težav (povprečno so dosegli 0,91 točke);
ena točkovana enota v 18. nalogi (vsebina), kjer se je merila zmožnost samostojnega tvorjenja
smiselnega, ustreznega in pravilnega besedila. Učenci so se morali vživeti v vlogo ene od oseb iz
izhodiščnega besedila in predstaviti svoj dan, torej obnoviti besedilo. Naloga je bila vodena (v oblačkih so
bile zapisane zahtevane vsebinske točke). Več težav kot vsebina oz. obnova je učencem predstavljala
jezikovna pravilnost (gl. modro območje).

Iz 2., književnega dela preizkusa je rdečemu območju pripadla le ena točkovana enota tvorbnega besedila, in sicer
vsebina. Učenci so morali odlomek iz izhodiščnega besedila preoblikovati v dramsko besedilo. Vsebina jim je pri
tem očitno predstavljala manj težav kot zgradba in jezikovna pravilnost.
V rdečem območju gre za naloge, ki sodijo na nižje taksonomske ravni (razumevanje in uporaba) in preverjajo
minimalne standarde znanja iz UN-ja. Zato nekoliko presenetljivo pri teh nalogah učenci dosegajo nizke rezultate,
kar navaja na sklep, da učenci z najnižjim dosežkom ne dosegajo minimalnih standardov iz UN-ja. Res pa gre
hkrati tudi za naloge, ki za pravilne odgovore zahtevajo tudi nekaj primerjanja in (jezikoslovne) analize. Rezultati
kažejo, da bi bilo smiselno učence bolj usmerjati v jezikoslovno analizo besedil, v poimenovanje jezikovnih pojavov
z ustreznimi jezikoslovnimi izrazi (v UN-ju metajezikovna zmožnost), navsezadnje pa tudi k branju daljših besedil
ter medbesedilnemu in znotrajbesedilnemu primerjanju. Gl. tudi v nadaljevanju.
MODRO OBMOČJE

Iz 1., jezikovnega dela preizkusa v modro območje sodi šest nalog in en del tvorbne, in sicer:
−

−
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naloga, v kateri so morali učenci določiti okoliščine nastanka besedila (v konkretnem primeru obeh
izhodiščnih besedil). Čeprav naloga alternativnega tipa (izbira med da in ne) preverja nižjo taksonomsko
raven (razumevanje), pa je zahtevala primerjanje podatkov, kar učencem očitno povzroča težave. Naloga je
bila ovrednotena z 2 točkama; analiza ni pokazala, s katero konkretno trditvijo so imeli učenci več težav;
3., 6. in 7. naloga, ki so vse preverjale razumevanje in določanje bistvenih podatkov v izhodiščnem
besedilu. Vse tri naloge so zahtevale samostojno oblikovanje odgovora in so bile ovrednotene s po 1 točko.
Rezultati kažejo, da imajo učenci 6. razredov (velja pa tudi za učence 9. razredov) težave tako z
utemeljevanjem (zakaj je bila starost 12 let za plemiške otroke prelomnica) kot s primerjanjem podatkov, pa
naj gre za podatke v istem besedilu (primerjava možnosti plemiških deklic in dečkov po šolanju) ali za
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−

−

−

podatke, ki se pojavljajo v različnih izhodiščnih besedilih (Alenkino šolanje in viteški dan). Pri teh nalogah so
učenci z najnižjim dosežkom dosegali povprečno pod 0,30 točke, tisti z najvišjim pa le okrog 0,70 točke;
8. naloga, pri kateri so morali učenci določiti namen besedila. Čeprav je namen v izhodiščnem besedilu
večkrat eksplicitno izražen (pokazali in predstavili bomo, vabi, pridite in spoznajte), so imeli učenci težave z
njegovim določanjem. Učenci z najnižjim dosežkom so povprečno dosegli 0,23 točke, tisti z najvišjim pa 0,68
– torej je bila naloga zahtevna tudi zanje. Pravilen odgovor je bil ovrednoten z 1 točko;
13. naloga, ki je preverjala razumevanje in uporabo temeljnih jezikoslovnih izrazov (in jezikovnih
pojavov, povezanih z njimi). Metajezikovno znanje (poznavanje izrazov pridevnik, primernik, osnovnik) je pri
učencih 6. razredov problem, čeprav gre po UN-ju za minimalni standard in ga obravnavajo že v 5. razredu.
Naloga je bila ovrednotenja z 1 točko; učenci z najnižjim dosežkom so pri njej povprečno dosegli le 0,15
točke. Pričakovano so imeli učenci z najvišjim dosežkom pri tej nalogi bistveno manj težav (povprečni
dosežek je bil tu 0,74 točke);
del 18., tvorbne naloge. Ta naloga je preverjala zmožnost samostojnega tvorjenja besedila, v konkretnem
primeru zmožnost obnoviti dogajanje. Če so učenci z nižjimi dosežki še zmogli obnoviti besedilo (gl. rdeče
območje), pa so imeli težave z jezikovno pravilnostjo (2 točki) tudi povprečni in zelo uspešni učenci. Podobno
velja tudi za tvorbno nalogo v književnem delu (gl. v nadaljevanju).

Iz 2., književnega dela modremu območju pripada pet nalog v celoti in dva dela tvorbne naloge, in sicer:
−

−

−

−

−

−

1. naloga, pri kateri so morali učenci na podlagi izhodiščnega besedila utemeljiti, da gre za mladinsko in
realistično pripoved. Svoje odgovore so morali samostojno ubesediti. To je zahtevalo tako razumevanje
besedila kot tudi literarnovedno (literarnoteoretično) znanje. Naloga je bila ovrednotena z 2 točkama.
Nizek dosežek pri tej nalogi je mogoče pripisati dejstvu, da šestošolci še nimajo veliko tovrstnih bralskih
izkušenj;
4. naloga, ki je merila razumevanje in ubesedovanje bistvenih podatkov iz besedila. V izhodiščnem
besedilu sta bila oba zahtevana podatka (kdaj in kje) eksplicitno izražena (»Začelo se je, ko sva se prvega
septembra srečala na hodniku …«), zato nizek dosežek pri tej nalogi preseneča. Povprečen dosežek učencev
z najnižjim dosežkom je bil tu 0,18 točke, pri najboljših učencih pa le 0,65 točke (1 točka možna). Morda je
težavo učencem povzročalo to, da so se morali »po podatek« vrniti k izhodiščnemu besedilu;
6. naloga, ki je zahtevala razumevanje bistvenih podatkov iz izhodiščnega besedila. Del besedila, iz
katerega je bilo mogoče razbrati zahtevane podatke, je bil še enkrat izpisan. Odgovor je bilo mogoče
preprosto prepisati. Res je bilo sicer navodilo k nalogi morda za šestošolce predolgo in zato težje razumljivo
(poleg izpisa celotnega odlomka še dve vprašanji: »Zakaj sta bila Ajda in Lan začudena? Kako se je to kazalo
ob njunem srečanju?«), a naloga sama po sebi ne sodi na višje taksonomske ravni: zahteva le razumevanje in
nekaj sklepanja. Naloga je bila ovrednotena z 2 točkama;
8. naloga, pri kateri so morali učenci upovediti čutno domišljijsko predstavo književnih oseb. Možen je
bil tako odgovor da kot ne, utemeljitev – pravilen odgovor je zahteval sklepanje na podlagi izhodiščnega
besedila – pa so morali učenci samostojno upovediti. Težave je pri tej nalogi zato verjetno predstavljala tudi
jezikovna pravilnost. Naloga je bila ovrednotena z 2 točkama;
9. naloga, ki je merila literarnovedno (literarnozgodovinsko) znanje. Učenci so morali povezati vrste besedil
z avtorji, s čimer pa so imeli precej težav. Učenci z najnižjim dosežkom so povprečno tu dosegli 0,29 točke,
tisti z najvišjim pa 0,71 točke (ovrednoteno z 1 točko);
dve točkovani enoti 10., tj. tvorbne naloge, in sicer zgradba besedila in jezikovna pravilnost. Letošnji preizkus
je zahteval dramatizacijo besedila. Učenci so imeli pričakovano težave z jezikovno pravilnostjo (gl. zgoraj, velja
pa tudi za 9. razred), saj so tisti z najnižjim dosežkom dosegli povprečno le 0,06 točke (tisti z najvišjim pa 0,77).
Nekoliko pa preseneča, da jim je težave predstavljala tudi zgradba besedila (razdelitev besedila na vloge in
opremljenost z ustreznimi didaskalijami). Res gre sicer za zadnjo nalogo v preizkusu, za katero manj uspešnim
učencem pogosto zmanjka časa – a uspešnejši učenci s tem nimajo težav. Zato kaže učence pri pouku bolj
spodbujati v samostojno tvorjenje vseh vrst besedil. Navsezadnje se jezikovna zmožnost kaže tudi v
učinkovitosti (zmožnosti hitrega branja in pisanja).

V modro območje sodi največ nalog letošnjega preizkusa, kar pomeni, da je bil preizkus »preobtežen« s
kompleksnejšimi nalogami. A dejstvo je, da jih je le malo preverjalo najvišje taksonomske ravni (analizo in sintezo)
– še vedno jih večina sega na raven razumevanja, znanja in uporabe, hkrati pa merijo minimalne standarde UN-ja,
ki jih s težavo (ali sploh ne) dosegajo tudi povprečni učenci. Zato kaže tem standardom pri pouku posvečati več
pozornosti, pouk pa usmerjati tudi v branje daljših besedil, medbesedilno primerjanje, samostojno tvorjenje daljših
odgovorov in pisanje besedil različnih vrst.
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NAD MODRIM OBMOČJEM

V območje nad modrim v letošnjem preizkusu sodijo te naloge:
−

−

−

v jezikovnem delu 9. naloga, ki je preverjala razumevanje in določitev bistvenih podatkov v izhodiščnem
besedilu, v UN-ju določitev teme besedila, podteme/ključne besede in poglavitnih podatkov. Naloga je
zahtevala nekaj (funkcionalnega) premisleka o tem, ali se je mogoče v celoti udeležiti vseh dogodkov,
napovedanih v urniku, in samostojno oblikovanje odgovora. Učenci so tu dosegali nižji rezultat tudi zaradi
tega, ker se je poleg vsebine vrednotila tudi jezikovna pravilnost odgovorov;
v jezikovnem delu 11. b-naloga je od učencev zahtevala določitev pomenskih in oblikovnih lastnosti
besed – in pri tem uporabljati jezikoslovne izraze, določene v UN-ju (izpis lastnostnega in vrstnega
pridevnika, kar pri jezikovnem pouku sicer sodi k vsebinam že v 5. razredu), taksonomsko torej znanje in
uporabo. Šestošolci verjetno z jezikoslovno analizo še nimajo dovolj izkušenj, zato je rezultat pri tej nalogi
pričakovan;
v literarnem delu 2. naloga, pri kateri so morali učenci razlikovati med avtorjem in pripovedovalcem (UN
na str. 85 predvideva, da učenec v 2. triletju pove, kdo je književno besedilo napisal in kdo ga pripoveduje).
Gre za razmeroma abstraktno zmožnost – čeprav taksonomsko na ravni razumevanja in uporabe –, ki
šestošolcem, še ne dovolj izkušenim v tovrstni analizi književnega besedila, predstavlja težave. To velja prav za
vse učence, saj so na primer učenci z najnižjim dosežkom pri tej nalogi, ovrednoteni z 1 točko, dosegli
povprečno 0,24 točke, tisti z najvišjim pa le dobro polovico točke.

Vse naloge v območju nad modrim taksonomsko segajo na nižje ravni, na raven razumevanja in znanja, in po UNju merijo minimalne in temeljne standarde v UN-ju.
Sklep
Rezultati letošnjega NPZ-ja iz slovenščine za 6. razred omogočajo te sklepe: čeprav so izhodiščna besedila
nagovarjala mlade bralce, je bil preizkus za šestošolce težak. Verjetno tako zaradi dolžine besedil kot zaradi
nalog, ki so zahtevale znotrajbesedilno in medbesedilno primerjavo ter določeno mero sklepanja, predvsem
pa tudi samostojno oblikovanje odgovorov.
Učenci z najnižjim dosežkom so imeli težave že z nalogami, ki zahtevajo prepoznavanje, razumevanje in
znanje. Še več težav so imeli pri uporabi, kot je npr. samostojno oblikovanje odgovorov, pa naj gre za
odgovore na vprašanja ali za samostojno tvorjenje zaokroženih besedil (in to ob besedilu katerekoli zvrsti oz.
vrste). In to kljub dejstvu, da gre za vodeno pisanje z razmeroma natančnimi navodili glede vsebine in
zgradbe. Težave povzroča tudi jezikovna pravilnost tvorjenih besedil – čeprav gre za minimalne standarde,
učenci z najnižjimi dosežki pri tej točkovani enoti dosegajo komaj kako točko. V tem kontekstu moramo
poudariti, da se je v letošnjih preizkusih pri jezikovni pravilnosti prvič vrednotila tudi slogovna zmožnost (in
se je za napako štelo npr. tudi ponavljanje istih stavčnih vzorcev, besed, veznikov, uporaba neustreznih
besed ipd.), kar je tudi eden od možnih razlogov za slabši rezultat. Učenci z nižjimi dosežki imajo namreč na
splošno težave z ubesedovanjem (tudi z iskanjem primernih izrazov), ne le z jezikovno pravilnostjo v bolj
»tehničnem« smislu. Res je, da imajo šestošolci s samostojnim tvorjenjem (pa tudi pravopisom) na splošno še
premalo izkušenj – in tudi (teoretičnega) znanja. A ker se nekateri od preverjanih standardov pri pouku
obravnavajo že v nižjih razredih, se morda tu kaže pomanjkanje »vsebinskih« povezav pri prehajanju iz nižjih
v višje razrede. To pomeni, da bi bilo smiselno ob koncu drugega triletja ponavljati tiste vsebine (in standarde
znanja), ki so se pojavljali že v nižjih razredih, še posebej ko gre za minimalne standarde.
Ker gre za izrazito uporabna znanja, povezana s pismenostjo tudi v kasnejših življenjskih obdobjih, bi kazalo
pouk slovenščine bolj usmerjati v take jezikovne dejavnosti, ki poleg zgoraj navedenega zahtevajo več
samostojnega tvorjenja – ne le zaokroženih in daljših besedil, temveč tudi nalog, ki segajo na višje
taksonomske ravni in zahtevajo primerjanje, analizo in v zvezi s tem samostojno oblikovanje odgovorov, torej
sintezo. To za učitelje seveda pomeni dodaten napor (tako za pripravo nalog kot njihovo vrednotenje pa tudi
motivacijo učencev za delo), a glede na možne pozitivne učinke verjamemo, da sta taka organizacija in
izvedba pouka možni in verjetni.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.1.1.3: Specifikacijska tabela, slovenščina, I. del, 6. razred
I. del (JEZIK: Šola za dame in viteze; Živa zgodovina v Narodnem muzeju Slovenije /besedili 1 in 2, prirejeni po National Geographic Junior in spletni strani
www.napovednik.com)
Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI KRITIČNEGA SPREJEMANJA ENOGOVORNIH
NEUMETNOSTNIH BESEDIL
Vrste besedil za sprejemanje:
− aktualno, zanimivo publicistično besedilo katere
koli vrste (UN, 5., 6. r., vsebine, str. 31)

Učenec ima skladno s cilji iz 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 (4., 5., 6. razred) (UN, standardi znanja, str. 80),
2.

2

− določi temo besedila (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80),
− določi sporočevalčev namen (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 80),

− razumevanje
− razumevanje

rdeče

8.

1

1.

2

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

− razumevanje
− razumevanje
− uporaba

modro

3.

1

4.

1

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

− razumevanje
− razumevanje

rdeče

5.

1

6.

1

− razumevanje
− razumevanje
− analiza
− sinteza

modro

1

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

7.

9.

2

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

− razumevanje

nad modrim

modro
modro

rdeče
modro

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.
Skladenjsko zmožnost pokaže tako, da:
15.

2

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

− uporaba

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

zeleno

16.

1

− združi zveze povedi v skladenjsko pravilne zložene povedi s pravilnim
veznikom (6. r.) (UN, standardi znanja, str. 81).

− uporaba

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

rdeče
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Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

Poimenovalno zmožnost pokaže tako, da:
10.

1

− razloži besedne zveze iz prebranega besedila (4., 5., 6. r.) (UN, standardi
znanja, str. 81).
Pravopisno zmožnost pokaže tako, da :

− razumevanje
− uporaba

rumeno

17.

1

− pravilno piše eno- in večbesedna stvarna, lastna in zemljepisna imena
(5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 82).

− znanje
− uporaba

Jezikoslovni izrazi:
− lastno ime bitja, zemljepisno lastno ime, stvarno
lastno ime (UN, 4. r., str. 32)

Jezikoslovni izrazi:
zeleno
− beseda (UN, 1. VIO, str. 13)
− poved (UN, 1. VIO, str. 13)
− protipomenka, sopomenka, podpomenka, besedna
družina (UN, 5. r., str. 32)
nad modrim

rdeče

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

86

11. a

1

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

− znanje
− razumevanje

11. b

2

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

− znanje
− razumevanje

12.

2

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

Jezikoslovni izrazi:
− glagol, časovna oblika (UN, 6. r., str. 32)

rumeno

14. a

1

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

− znanje
− razumevanje
− uporaba
− razumevanje

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

rdeče

13.

1

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

− znanje

Jezikoslovni izrazi:
− poved (UN, 1. VIO, str. 13)
− stopnjevanje pridevnika: osnovnik. primernik,
presežnik (UN, 6. r., str. 32)

modro
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Naloga

Točke

14. b

1

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

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

− znanje
− razumevanje

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

rdeče

−
−
−
−

Vrste besedil za tvorjenje:
− pripovedovalno besedilo o tem, kar so doživeli,
videli, slišali.

rdeče
modro

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI TVORJENJA ENOGOVORNIH NEUMETNOSTNIH
BESEDIL
Učenec ima skladno s cilji iz učnega načrta razvito zmožnost tvorjenja
enogovornih neumetnostnih besedil.
Pokaže jo tako, da:
18. A
18. B

3
2

− tvori (govori ali piše) besedilne vrste, predpisane z učnim načrtom; pri tem
tvori smiselna, razumljiva, ustrezna in pravilna besedila (4., 5., 6. razred) (UN,
standardi znanja, str. 80).

razumevanje
uporaba
analiza
sinteza
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Preglednica 4.2.1.1.4: Specifikacijska tabela, slovenščina, II. del, 6. razred
II. del (KNJIŽEVNOST/PROZA: Neli Kodrič: Solze so za luzerje.)
Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

Književna besedila:
PROZA
Pridobivanje literarnovednega znanja:
− realistična zgodba (UN, 6. r., str. 43)

modro

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI Z BRANJEM UMETNOSTNIH BESEDIL
IN PISANJEM O NJIH
Učenec ima skladno s cilji iz 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.
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1.

2

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, ter pozna književna
besedila obravnavanih obveznih avtorjev (4., 5., 6 razred) (UN, standardi znanja, str.
87).

2.

1

Avtorja književnega besedila loči od pripovedovalca, kar pokaže tako, da:
− razumevanje
− pove, kdo je književno besedilo napisal in kdo ga pripoveduje (4., 5., 6. razred) − uporaba
(UN, standardi znanja, str. 85).

nad modrim

3.

3

− razumevanje
− uporaba

rumeno

4.

1

− razumevanje

modro

5.

2

Svojo zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe
pokaže tako, da:
− poišče nekaj motivov za ravnanje književnih osebe (4., 5. 6. r.)
(UN, standardi znanja, str. 85).
Razvito recepcijsko zmožnost pokaže tako, da:
− odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu
(4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 85).
Razvito recepcijsko zmožnost pokaže tako, da:
− odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu
(4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 85),
− o čem govori književno besedilo (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 85).

− razumevanje

zeleno

Razvito recepcijsko zmožnost pokaže tako, da:
− odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu
(4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 85),
− zakaj se je kaj zgodilo in katere posledice je imelo ravnanje književnih oseb (4., 5.,
6.) (UN, standardi znanja, str. 85).
Razvito recepcijsko zmožnost pokaže tako, da:
− razloži besede/besedne zveze iz prebranega besedila (4., 5., 6.)
(UN, standardi znanja, str. 81).

− razumevanje
− analiza

modro

− razumevanje
− uporaba

rumeno

6.

2

7.

1
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Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

8.

2

Svojo zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe
pokaže tako, da:
− upovedi čutno domišljijsko predstavo književnih oseb (4., 5. 6. r.)
(UN, standardi znanja, str. 85).

− razumevanje
− uporaba

9.

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, ter pozna književna
besedila obravnavanih obveznih avtorjev. (4., 5. 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 87).

− znanje

Naloga

VSEBINE

Območje

modro

Učenci spoznavajo dela in avtorje mladinske
književnosti:
Boris A. Novak (UN, 6. r., str. 43)
Hans Christian Andersen (UN, 6. r., str. 44)
Leopold Suhodolčan (UN, 5. r., str. 43)
Pridobivanje literarnovednega znanja:
− ljudska pravljica (UN, 4. r., str. 43)
− umetno književno besedilo (UN, 4. r., str. 43)
− pustolovska zgodba (UN, 6. r., str. 43)

modro

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI S TVORJENJEM OB UMETNOSTNIH
BESEDILIH (PISANJE)
10. A
10. B
10. C

2
2
1

Učenec ima skladno s cilji iz 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: (UN, standardi znanja, str. 84)
− dramsko besedilo bere in doživi, kar pokaže tako, da:
– napiše kratek dramski prizor (6. razred) (UN, standardi znanja, str. 86).

−
−
−
−

razumevanje
uporaba
analiza
sinteza

modro
rdeče
modro
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Razporeditev ciljev/standardov znanja in opis nalog sta prikazana v specifikacijski tabeli (gl. zgoraj). Tako je za vsako
posamezno nalogo razvidno, kaj preverja, na katero taksonomsko stopnjo sodi in kako uspešno so jo učenci rešili. V
tem delu prikazujemo samo tiste zmožnosti, pri katerih smo zaznali določene skupne značilnosti in posebnosti.
I. del preizkusa znanja (naloge iz jezika)
Naloge iz jezika v I. delu preizkusa znanja so kot vsa leta doslej preverjale zmožnost kritičnega sprejemanja
enogovornih neumetnostnih besedil, jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega
sporazumevanja, metajezikovno zmožnost in zmožnost tvorjenja enogovornih neumentnostnih besedil v
povezavi z izhodiščnim besedilom. Naloge so bile sestavljene glede na določila učnega načrta (Uresničevanje
ciljev predmeta, str. 102), pri tem se je del nalog nanašal na izhodiščno besedilo kot celoto, del na posamezne
sestavine oz. jezikovna sredstva in njihovo vlogo v besedilu; nekaj nalog je bilo namenjenih iskanju podatkov iz
različnih virov in znotrajbesedilnemu primerjanju.
Izhodiščni besedili letošnjega preizkusa za 6. razred sta daljše besedilo o šolanju vitezov in dam v srednjem veku
in kratko vabilo na viteški dan (gl. specifikacijsko tabelo zgoraj). Obe besedili nagovarjata mladega bralca. Dosežki
so pokazali, da četudi je morda besedilo namenjeno mlademu bralcu in se ta z njim morda lažje identificira in mu
je všeč, to še ne pomeni nujno, da je besedilo lahko za razumevanje (težavnost pa je seveda odvisna tudi od nalog
ob besedilu).
Zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil je v preizkusu preverjalo devet nalog
(naloge od 1 do 9). Čeprav so vse preverjale razumevanje, torej nižje taksonomske ravni, so imeli učenci z njimi
očitno težave. Indeks težavnosti (IT) teh nalog je bil med 0,26 pri 9. nalogi (ta se je izkazala kot najtežja v tem delu
preizkusa) in 0,62 pri 4. nalogi). Dosežki zbujajo skrb, saj jasno kažejo, da učenci ne dosegajo niti minimalnih
standardov, kar zadeva sprejemanje neumetnostnih besedil. Nekatere naloge so resda zahtevale nekaj
medbesedilnega (naloge 1, 2, 7 in 9) in znotrajbesedilnega primerjanja (naloga 4), a večinoma gre za iskanje oz.
prepoznavanje bistvenih podatkov v besedilu/besedilih, ki jih učenci očitno ne znajo razbrati. Ali pa razlog za
nizek dosežek kaže iskati v dejstvu, da so naloge večinoma zahtevale samostojen zapis odgovorov (le 9. naloga je
preverjala tudi jezikovno pravilnost zapisa). Oba razloga smo izpostavljali že v preteklih letih. Pri tem naj
poudarimo, da boljši učenci z nalogami niso imeli težav.
Jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja so preverjale naloge od 10 do
17 (10 točkovanih enot). Večina učencev je rešila nalogo 11. a (vprašanje o povezanosti besed spretnosti in šivanje).
Ugotavljamo, da znajo učenci pravilno poimenovati jezikoslovne pojave, če izbirajo med že danimi odgovori
(naloga je bila namreč izbirnega tipa; z IT-jem 0,82 je bila najlažja naloga v tem delu preizkusa), manj pa so zmožni
pojave samostojno prepoznati ali ugotoviti njihovo rabo (nalogi 13 in 14. a z IT-jema 0,34 in 0,52) ter jih
poimenovati (naloga 14. b z IT-jem 0,60). Večina učencev tudi nima težav s sklanjanjem besed in besednih zvez
(15. naloga, IT = 0,78), zato pa je več težav s prepoznavanjem vrstnih in lastnostnih pridevnikov ter rabo vprašalnic
ob njih (naloga 11. b z IT-jem 0,25). Tudi z razlago besede s prenesenim pomenom v sobesedilu (viteško razsekana
cena) učenci večinoma niso imeli težav (naloga 10, IT = 0,74).
Zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil se je v preizkusu kot največkrat doslej preverjala z eno
nalogo z 2 točkovanima enotama (18. naloga v tem delu preizkusa). Učenci so morali napisati svoj dan v vlogi
viteškega dečka oziroma deklice, pri tem so jih vodila dodatna navodila v oblačkih. Vrednotili sta se vsebina in
jezikovna pravilnost. Pri vrednotenju slednje smo letos uvedli novost, in sicer smo za eno napako šteli tudi
ponavljanje istih stavčnih vzorcev, besed in veznikov ter uporabo neustreznih besed. S tem smo preverjali tudi,
kakšna je dejanska (čisto praktična) slogovna zmožnost učencev. Dosežki kažejo, da so imeli učenci težave tako z
vsebino kot z jezikovno pravilnostjo, saj je indeks težavnosti pri prvi 0,49, pri jezikovni pravilnosti pa le 0,32. Morda
kaže letošnje rezultate interpretirati s previdnostjo, saj je letos v primerjavi s prejšnjimi leti preizkus za 6. razred
vrednotilo več razrednih učiteljev, ki z učenjem šestošolcev nimajo izkušenj. Pa vendarle dosežki (spet) kažejo, da
tvorjenje jezikovno pravilnih besedil učencem povzroča težave. Res gre za dejavnost, ki obsega vse taksonomske
stopnje, in res šestošolci še nimajo veliko izkušenj s pisanjem zaokroženih besedil, a vendar je nizek dosežek pri
tvorbnih nalogah tudi posledica premajhne usmerjenosti pouka slovenščine do 6. razreda k samostojnemu
pisanju najrazličnejših vrst besedil (gl. tudi v nadaljevanju).
Letošnji preizkus za 6. razred je vseboval precej več zahtevnejših nalog kot prejšnje leto, so pa večinoma – čeprav
so zahtevale primerjavo – preverjale zmožnosti na nižjih taksonomskih ravneh. Občutljivost nalog je na splošno
precej visoka, kar pomeni, da dobro kažejo razlike med učenci z višjim in nižjim dosežkom (indeks
diskriminativnosti se giblje med 0,24 in 0,53). Nekoliko manj občutljiva se je pokazala le 1. naloga; indeks
diskriminativnosti 0,24 je pokazal, da so jo – v nasprotju s pričakovanji – učenci z nizkim dosežkom reševali skoraj
enako dobro kot tisti z visokim. A poudarimo naj, da gre za nalogo alternativnega tipa, kjer učenci izbirajo zgolj
med dvema možnostma (da in ne), kar slabše učence pogosto spodbuja k ugibanju.
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II. del preizkusa znanja (naloge iz književnosti)
Naloge iz književnosti v II. delu preizkusa znanja so tudi letos preverjale recepcijsko zmožnost z branjem
umetnostnih besedil in s pisanjem o njih. Del nalog v preizkusu se je nanašal na izhodiščno besedilo kot celoto,
del pa na posamezne sestavine v njem. Če so naloge vključevale tudi poznavanje strokovnih izrazov, so ti v
specifikacijski tabeli posebej navedeni.
Izhodiščno besedilo je bil na letošnjem NPZ-ju odlomek iz romana Neli Kodrič Solze so za luzerje (gl.
specifikacijsko tabelo zgoraj).
Recepcijsko zmožnost z branjem umetnostnih besedil je v letošnjem preizkusu za 6. razred preverjalo 9 od 10
nalog. Večina nalog je zahtevala samostojen zapis odgovora, sodijo pa na nižje taksonomske ravni, saj so
preverjale razumevanje, znanje in uporabo. Kljub temu je bil dosežek tudi v tem delu – podobno kot to velja za
jezikovni del preizkusa – razmeroma nizek. Učenci nimajo težav s prepoznavanjem bistvenih podatkov, če so ti že
navedeni kot ena od možnosti, med katerimi izbirajo (naloga 5 z IT-jem 0,80, ki se je pokazala za najlažjo v tem
delu preizkusa). Preseneča pa, da je učencem težave predstavljalo iskanje in zapis tako bistvenih podatkov, kot sta
kraj in čas določenega dogodka, čeprav sta v besedilu eksplicitno navedena (4. naloga z IT-jem 0,33). Manj
preseneča, da so imeli učenci težave s samostojnim ubesedovanjem odgovorov, še posebej v primerih, ko so
morali svoj odgovor tudi utemeljiti (nalogi 6 in 8). Naloga 6 se je z IT-jem 0,28 v tem delu preizkusa izkazala kot
najtežja, kar je pričakovano, saj je preverjala tudi višje taksonomske stopnje (poleg razumevanja tudi analizo).
Učenci nimajo težav s samostojnimi razlagami besednih zvez v sobesedilu (naloga 7, IT = 0,72) – to smo
ugotavljali tudi v jezikovnem delu – imajo pa težave s prepoznavanjem temeljnih lastnosti izhodiščnega besedila,
kot je mladinska in realistična pripoved, in ubeseditvijo odgovora pri tem (naloga 1, IT = 0,37). Prav tako so imeli
učenci težave z nalogo, ki je zahtevala literarnovedno znanje (naloga 9, IT = 0,41).
Recepcijsko zmožnost s tvorjenjem ob umetnostnih besedilih je preverjala 10. naloga s 3 točkovanimi enotami
(zgradba dramskega besedila, vsebina, jezikovna pravilnost). V njej so morali učenci odlomek proznega besedila
»prevesti« v dramsko besedilo in pri tem navesti vsaj eno didaskalijo. Naloga je bila v celoti precej zahtevna, z
nizkimi indeksi težavnosti (IT za zgradbo je 0,35, IT za vsebino je 0,45, IT za jezikovno pravilnost je 0,30). Pretvarjanja
proznega v dramsko besedilo preizkusi v preteklih letih niso preverjali, kot vsa leta doslej pa ugotavljamo, da imajo
učenci težave tvoriti jezikovno pravilna zaokrožena besedila ne glede na vrsto.
Občutljivost vseh nalog je bila tudi v tem delu preizkusa visoka (indeks diskriminativnosti med 0,24 in 0,58), kar
pomeni, da so tudi naloge iz književnosti zelo dobro ločile med učenci z nizkimi in tistimi z visokimi dosežki.
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PRILOGA

I. DEL
BESEDILO 1

ŠOLA ZA DAME IN VITEZE

V Narodnem muzeju Slovenije so odprli razstavo z naslovom Vitez, dama in zmaj, ki prikazuje
viteštvo na Slovenskem. Obiskovalce je po razstavi popeljal dr. Tomaž Lazar, soavtor razstave.
Piše se leto 1350, okoli nas je srednji vek. Dvojčka Alenka in Gašper bosta naslednji teden
stara dvanajst let. Ker sta člana plemiške družine, je čas za resnejše šolanje.
GAŠPER
Gašperja so za viteza vzgajali že od njegovega zgodnjega otroštva. Že kot majhen otrok se je
igral z lesenimi konjički. Oče, starejši bratje, bratranci in bolj izkušeni vitezi, ki so prebivali
na gradu, so mu predstavljali orožje, kot so bodalo, meč, ščit in oklep. Dečka so naučili tudi
dobro jahati. Tu in tam se je po grajskem dvorišču zapodil z lesenim mečem in se boril z
očetom ali z drugimi prebivalci gradu.
Ko je fant dopolnil dvanajst let, je nastopil čas za odhod od doma. Osnove bojevanja je bilo
treba dopolniti in nadgraditi. Za svojega sina sta starša izbrala grad, kamor se je odšel učit. V
prvih letih je bilo na vrsti učenje borilnih veščin: z rokoborskimi prijemi je dobil občutek za
gibanje in koordinacijo. Rokoborba in ravnanje z lesenim mečem sta bila osnova za vstop v
svet viteštva. Gašper je v svojem novem domu sčasoma dobil viteško opremo, ves svoj čas pa
je preživel v družbi srednjeveških bojevnikov. Z leti je postal viteški sluga oziroma paž.
Viteza je začel spremljati na njegovih poteh in pri dogodivščinah. Tako se je viteških veščin
učil iz prakse. Spoznal je oborožitev, srečeval druge viteze in poslušal viteške zgodbe.
Na gradu, na katerem se je mladenič uril za viteza, ga je duhovnik učil tudi branja, pisanja,
latinščine in matematike. Od plemičev se je pričakovalo, da obvladajo nastopanje v javnosti,
vedenje za mizo, obnašanje do dam in ples. Samoumevno je bilo, da so bili vitezi razgledani
in da so znali čim več jezikov. Odlično so znali jezditi, ravnati z orožjem, pa tudi dvoriti
dvornim damam, recitirati pesmi in se pogovarjati z vitezi iz tujih dežel.
ALENKA
Kaj pa se je zgodilo z Alenko? Gašper je odšel v svet, ona pa je ostala doma. Vendar pa ni
živela le za grajskimi zidovi. Plemkinje so veliko potovale, poleg tega pa so na obisk na
njihov grad redno prihajali sorodniki, vitezi in drugi plemiči. Tudi plemiške hčere so imele
določeno življenjsko pot. Niso se bojevale, njihova osnovna naloga je bila, da se dobro
poročijo in rodijo potomce.
Plemiške deklice so se šolale, saj so morale postati dame. Tudi od njih se je pričakovalo, da
bodo izobražene, da bodo obvladale tuje jezike, bonton in različne ročne spretnosti, npr.
šivanje. Poleg tega so morale znati voditi in nadzirati gospodinjstvo, obvladati so morale
jahanje, igranje na inštrument in ples. Mlade plemkinje so morale biti vedno urejene. Za
vzgojo plemiške deklice je v srednjem veku skrbela mati, pomembno vlogo pa so imele tudi
druge starejše sorodnice (tete, sestre in sestrične). Za bolj resno izobraževanje pa sta po
navadi skrbela duhovnik – učitelj ali redovnica*. Deklice so se učile tujih jezikov, pisanja in
računanja. Če se je izkazalo, da imajo željo po dodatnem znanju oziroma da niso primerne za
možitev, so lahko odšle v samostan kot redovnice.
* redovnica = nuna
(Prirejeno po: National Geographic Junior, št. 101, sept. 2013.)
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BESEDILO 2

Živa zgodovina v Narodnem muzeju Slovenije
Sobota bo v okviru projekta Živa zgodovina v Narodnem muzeju Slovenije čisto
pravi viteški dan. Pokazali vam bomo, kako so živeli vitezi na Slovenskem, in
vam predstavili novo knjigo iz zbirke Živa iz muzeja.
Živa zgodovina vabi, da jo spoznate, občutite in doživite.
Pridite in spoznajte viteški vsakdan. Ta se bo predstavil, kot se ni še nikoli. Spoznali
boste viteški način bojevanja in mečevanja, srednjeveško glasbo in novo knjigo iz
zbirke Živa iz muzeja z naslovom Živa, vitez in zmaj.

Viteška vesela urica
Med 11. in 12. uro bo omogočen brezplačen vstop in vodenje po razstavi Vitez, dama
in zmaj. Za najmlajše pripravljamo otroške delavnice, nova knjiga Živa, vitez in zmaj
pa bo, tako kot tudi druge knjižne novosti Žige X Gombača, na voljo po viteško
razsekani ceni.
Kaj vse se bo dogajalo?
10.30–11.00

Predstavitev knjige Živa, vitez in zmaj

11.00–11.15

Prikaz viteškega mečevanja in bojevanja

11.15–12.00

Brezplačen ogled in vodstvo po razstavi

12.00–13.00

Prikaz srednjeveške glasbe in plesa

10.30–13.00

Prikaz moških oblačil in viteške bojne
opreme

13.00–14.00

Ustvarjalne delavnice za otroke

(Prirejeno po: http://www.napovednik.com/dogodek249073_ziva_zgodovina_v_narodnem_muzeju_slovenije.
Pridobljeno: 26. 2. 2014.)
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II. DEL
Neli Kodrič

AJDA

Besedilo je odlomek iz knjige Solze so za luzerje. Zgodba pripoveduje o osnovnošolki, ki ji
življenje ni najbolj naklonjeno. Pa vendar …
Moja šola je dolgčas, ki ga je treba preživeti. Matematika, slovenščina, fizika in kemija
so še posebej dolgočasni predmeti. Pri geografiji in angleščini je bolje. Likovni pouk pa je
izjema. Škoda, da ga nimamo večkrat. Sicer pa so v šoli najboljši odmori. Zabavni. Prekratki.
Takrat se dogaja. Zdi se mi, da vsi hodimo v šolo samo zato, ker moramo, zares zaživimo pa
šele med odmori. Še učitelji jih imajo radi. Nekateri hitro popijejo kavo in poklepetajo s
kolegi, drugi zadaj za šolo, za živo mejo poleg prizidka, prižgejo čik. Skrivajo se pred nami –
kot da mi tega ne bi opazili!
Odmori so čas za še zadnji pogled v zvezek, hitro prepisovanje nalog in druženje. Dekleta
in fantje največkrat v ločenih skupinah. Fantje se dregajo s komolci, glasno govorijo in si
nagajajo. Dekleta med hihitanjem pogledujemo naokrog, se stiskamo za roke, dotikamo,
bežno objemamo. Šinka – tako kličemo našo učiteljico za likovni – pravi, da smo mladi danes
nekaj posebnega. Nikoli prej se niso toliko dotikali in objemali. Menda zaradi filmov in
televizije. Jaz pa mislim, da tako bolj čutimo, da živimo.
Še posebej med odmori. Srce mi močneje razbija. Medtem ko klepetam s sošolkami, se
oziram naokrog. S pogledom iščem deveti c. Med učenci pa skuštrano glavo in mežikajoč
pogled. Lan je kratkoviden, moral bi nositi očala. Ampak jih nosi samo med poukom. Med
odmori s priprtimi očmi škili naokrog in nikogar ne vidi.
Ne vidi mene.
Jaz pa ga vidim.
Poznam ga že od prej, a se zanj nisem nikoli zmenila. Začelo se je, ko sva se prvega
septembra srečala na hodniku in se osuplo zazrla drug v drugega. On je bil drugačen in jaz –
no ja, prav tako. Čez počitnice sva se spremenila. Njemu so zrasle mehke temne dlačice pod
nosom, glas pa je imel zdaj tako smešno skrhan, kot bi bil kar naprej prehlajen.
»Kaj pa je s tabo,« sem mu rekla, »te boli grlo?«
»In kaj je s tabo, si padla po stopnicah?« Škilil je proti mojim prsim.
Oba sva zardela in stekla vsak v svoj razred. Njegova podoba pa se mi je zarila v
možgane. Včasih nanj za hip pozabim, ampak potem me spet kaj spomni nanj.
Od takrat med odmori preverjam, ali se njegova resnična podoba ujema s podobo, ki jo
nosim v sebi. In ali se mogoče tudi on ozira za mano. Pa se ni zgodilo še nič, kar bi mi
dokazovalo, da se med nama zares nekaj dogaja. Vendar ne obupam in sem neprestano na
preži. Vsakič ko zvonec oznani konec ure, mi srce začne butati. Po šolskem hodniku stopam z
mehkimi koleni.
(Odlomek)
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I. DEL
Naloge iz I. dela se navezujejo na besedili 1 in 2.
Pozorno preberi obe besedili (označeni sta s številkama 1 in 2) in reši naloge.

1. Katere od navedenih trditev o obeh besedilih so pravilne in katere ne? Če je
trditev pravilna, obkroži DA, če ni, obkroži NE.
V obeh besedilih je avtor znan.

DA

NE

Obe besedili sta bili objavljeni v isti reviji.

DA

NE

Obe besedili vključujeta tudi nebesedne dele.

DA

NE

Obe besedili sta povezani z razstavo.

DA

NE
(2 točki)

2. O čem predvsem govorita besedili? Za vsako besedilo na črtico napiši ustrezno
črko.
Besedilo 1: ________

A

O viteški opremi.

Besedilo 2: ________

B

O razstavi Vitez, dama in zmaj.

C

O zbirki knjig Živa iz muzeja.

Č

O šolanju plemiških otrok.

D

O srednjeveški glasbi in plesu.
(2 točki)

3. Za plemiške otroke v srednjem veku je bila starost 12 let prelomnica. Zakaj?
Odgovor poišči v besedilu 1 in ga napiši s svojimi besedami.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(1 točka)
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4. Česa sta se morala pri svojem šolanju naučiti oba plemiška otroka? Napiši tri
podatke.
_______________________________________________________________________
(1 točka)
5. Vrstni red Gašperjevega učenja za viteza označi s številkami od 1 do 6. Napiši jih
na črtice.
____ Postal je viteški sluga.
____ Učil se je borilnih veščin.
____ Dobil je viteško opremo.
____ Z očetom in s sorodniki se je bojeval z lesenim mečem.
____ Postal je vitez.
____ Igral se je z lesenimi konjički.
(1 točka)
6. Plemiški deček je lahko postal vitez. Kateri dve možnosti pa je imela plemiška
deklica?
Odgovor poišči v besedilu 1 in ga napiši na črto.
_______________________________________________________________________
(1 točka)
7. Kaj od tega, kar se je učila Alenka (besedilo 1), bo predstavljeno na viteškem
dnevu v Narodnem muzeju (besedilo 2)? Odgovor napiši na črto.
_______________________________________________________________________
(1 točka)
8. Kaj je glavni namen besedila 2? Odgovor napiši na črto.
_______________________________________________________________________
(1 točka)
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9. Ali se lahko obiskovalec viteškega dneva udeleži vseh dogodkov v celoti?
Odgovor v povedi napiši na črti.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(2 točki)
10. Kaj v besedilu 2 pomeni, da bo knjiga na voljo po viteško razsekani ceni?
Odgovor napiši na črto.
_______________________________________________________________________
(1 točka)
11. Preberi povedi.
Tudi od njih se je pričakovalo, da bodo izobražene, da bodo obvladale tuje jezike,
bonton in različne ročne spretnosti, npr. šivanje.
11. a) Kako sta v navedeni povedi med seboj povezani podčrtani besedi? Obkroži
črko pred pravilnim odgovorom.
A

Sta sopomenki.

B

Sta nadpomenka in podpomenka.

C

Sta protipomenki.

Č

Spadata v isto besedno družino.
(1 točka)

11. b) Iz navedene povedi izpiši eno besedo, po kateri se vprašaš z vprašalnico
kakšen, in eno, po kateri se vprašaš kateri. Napiši ju na črti.
Kakšen? _________________________________
Kateri? ___________________________________
(2 točki)
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12. V kateri časovni obliki je večina glagolov v besedilu 1 in zakaj? Odgovor napiši
na črto.
_______________________________________________________________________
(2 točki)
13. Preberi poved.
Za vzgojo plemiške deklice je v srednjem veku praviloma skrbela mati,
pomembno vlogo pa so imele tudi starejše sorodnice.
Iz povedi izpiši pridevnik v primerniku in ga postavi v osnovnik. Napiši ju na
ustrezno črto.
Pridevnik v primerniku: ______________________
Pridevnik v osnovniku: _______________________
(1 točka)
14. Preberi poved.
Na gradu, na katerem se je mladenič uril, ga je duhovnik učil tudi branja, pisanja,
latinščine in matematike.
14. a) Na koga se nanaša podčrtana beseda v tej povedi? Odgovor napiši na črto.
_________________________
(1 točka)
14. b) Kaj je podčrtana beseda? Odgovor napiši na črto.
_________________________
(1 točka)
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15. Besede v oklepajih postavi v pravilno obliko. Napiši jih na črte.
(Alenka) _____________________ življenje ni potekalo le za grajskimi zidovi.
Z (druge plemkinje) ______________________________________ je veliko
potovala.
Leseni meč je bil prvo (deček) _________________________ orožje. Noben njegov
dan ni minil brez (bojevanje) _________________________.
(2 točki)
16. Povedi združi v eno poved, da bo izražen namen. Novo poved napiši na črto.
Dečka so poslali na drug grad. Učil se je za viteza.
_______________________________________________________________________
(1 točka)
17. V besedilu 2 so zapisana tudi lastna imena. Po en primer lastnega imena zapiši
na ustrezno mesto v preglednici.
Lastno ime bitja

Zemljepisno lastno ime

Stvarno lastno ime

(1 točka)
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18. Predstavljaj si, da si Gašper oziroma Alenka. Napiši, kako si preživel/preživela
svoj dan. Pomagaj si s podatki iz besedila 1 in upoštevaj navodila v oblačkih.
Napiši zaokroženo besedilo v največ 6 povedih.
A

3

B

2

__________________________________________________
Alenka/Gašper

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Šola, učitelj

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Popoldanske
dejavnosti

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Večerno
dogajanje

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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II. DEL
Naloge iz II. dela se navezujejo na besedilo Neli Kodrič Ajda.
Pozorno preberi izhodiščno besedilo.

1. Izhodiščno besedilo je iz mladinske realistične pripovedi. S čim iz izhodiščnega
besedila lahko utemeljiš to trditev?
Na črti napiši obe utemeljitvi.
Mladinska pripoved: _____________________________________________________
Realistična pripoved: ____________________________________________________
(2 točki)
2. Ali sta avtorica in pripovedovalka isti osebi? Utemelji.
Odgovor napiši na črti.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(1 točka)
3. Kaj iz izhodiščnega besedila izvemo o književnih osebah?
Odgovore napiši na ustrezna mesta v preglednici.

Oseba

Kaj izvemo o njej/njem?

Utemeljitev s primerom iz
besedila. Izpiši poved/del
povedi.

V šoli se dolgočasi.

Moja šola je dolgčas.

Šinka
Ne vidi mene.
(3 točke)
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4. Kdaj in kje se je Ajdino življenje spremenilo? Odgovor napiši na črti.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(1 točka)
5. Izhodiščno besedilo bi lahko razdelili na dva dela. O kom ali o čem Ajda
predvsem razmišlja v prvem delu in o kom ali o čem v drugem?
Na vsako črtico napiši ustrezno številko iz desnega stolpca.
Prvi del: ____

1

O šoli.

Drugi del: ____

2

O učiteljih.

3

O Lanu.

4

O počitnicah.
(2 točki)

6. Preberi del izhodiščnega besedila. Vprašanji se nanašata na ta del besedila.
On je bil drugačen in jaz – no ja, prav tako. Čez počitnice sva se spremenila.
Njemu so zrasle mehke temne dlačice pod nosom, glas pa je imel zdaj tako
smešno skrhan, kot bi bil kar naprej prehlajen.
»Kaj pa je s tabo,« sem mu rekla, »te boli grlo?«
»In kaj je s tabo, si padla po stopnicah?« Škilil je proti mojim prsim.
Oba sva zardela in stekla vsak v svoj razred.
Zakaj sta bila Ajda in Lan začudena? Kako se je to kazalo ob njunem srečanju?
Odgovor napiši v povedi/povedih.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(2 točki)
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7. Kaj v izhodiščnem besedilu pomeni podčrtana besedna zveza?
Njegova podoba pa se mi je zarila v možgane.
Napiši razlago.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(1 točka)
8. Ali Lan čuti do Ajde enako kot ona do njega?
Obkroži DA ali NE in svojo izbiro utemelji.
DA

NE

Utemeljitev:
Odgovor v povedi napiši na črti.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(2 točki)
9. Katere vrste besedil so značilne za spodaj navedene avtorje?
Izbiraj med: pustolovska zgodba, ljudska pravljica, umetna pravljica, pesem.
Odgovore napiši na ustrezna mesta v preglednici.
Hans Christian Andersen
Leopold Suhodolčan
Boris A. Novak
(1 točka)
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10. Pozorno preberi spodaj navedeni odlomek iz izhodiščnega besedila in ga
preoblikuj v dramsko besedilo.
Šinka – tako kličemo našo učiteljico za likovni – pravi, da smo mladi danes nekaj
posebnega. Nikoli prej se niso toliko dotikali in objemali. Menda zaradi filmov in
televizije. Jaz pa mislim, da tako bolj čutimo, da živimo.
Dramsko besedilo naj vsebuje vsaj eno ustrezno navodilo za igranje.
A

2

B

2

C

1

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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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
Osnovni statistični podatki
NPZ iz slovenščine je v 9. razredu potekal 7. maja 2015. 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

17.232
44
60
35,17
58,62
19,19
0,59
0,90

Skupni dosežek na preizkusu je bil letos z 58,62 odstotne točke približno 3,5 odstotne točke višji kot v letu 2014 in
za skoraj 7 odstotnih točk višji kot v letu 2013. Takšno višanje dosežkov navaja na sklep, da učenci v 9. razredu
izboljšujejo svoje bralne zmožnosti, a primerjave med leti zaradi specifike preizkusa iz slovenščine (vsako leto je
zasnovan na drugačnem izhodiščnem besedilu, standardi znanja iz učnega načrta se merijo z različnimi tipi nalog,
merijo se različni standardi znanja) niso povsem zanesljive.
Indeks težavnosti kaže, da letošnji preizkus kot celota za učence ni bil zelo težak. Ima zelo visoko stopnjo
zanesljivosti, primerljivo s prejšnjimi leti (lani 0,88), kar pomeni, da so preizkusi iz leta v leto razmeroma stabilni in
konsistentno merijo zmožnosti učencev. 12 učencev je v 9. razredu doseglo vse točke, 11 učencev ni doseglo
nobene točke.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.1.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini, 9. razred

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

105

Krivulji sta pravilni Gaussovi krivulji, pri čemer je krivulja, ki prikazuje uspešnost učenk, pomaknjena v desno. Vrh
krivulje je pri učencih v območju med 50 in 60, kar je nekoliko višje kot lani (med 40 in 60), pri učenkah pa med 70
in 80 odstotnimi točkami (nekoliko višje kot lani z vrhom med 60 in 80 odstotnih točk). To pomeni, da tudi letos –
kot velja za zadnjih nekaj let – povprečne dosežke zvišujejo učenke. Kot zadnja leta je tudi letos najvišjih dosežkov
pri učencih precej manj kakor pri dosežkih učenk, za najnižje dosežke pa velja ravno nasprotno. Pri učenkah
dosežkov, nižjih od 10 odstotnih točk, tako rekoč ni. Razlika v uspešnosti med učenkami in učenci je v 9. razredu
tudi letos nekoliko večja kakor v 6. razredu (gl. zgoraj).
Preglednica 4.2.1.2.2: Porazdelitev dosežkov pri slovenščini po regijah, 9. razred
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

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

59,97
58,65
59,74
56,97
58,47
56,65
59,95
57,80
55,57
58,92
54,64
55,99

18,61
18,79
19,79
18,89
18,64
18,59
19,05
19,24
19,91
19,01
20,19
19,87

1.820
1.023
1.234
680
429
737
4.729
2.452
943
2.265
607
313

35
28
36
21
17
22
105
81
38
59
22
8

Zgornja preglednica kaže zelo majhne razlike med regijami (manj kot 4 odstotne točke, razlika med regijami je
torej v 9. razredu še nekoliko manjša kot v 6. razredu – gl. zgoraj).

Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju v 9. razredu
Kvalitativni opisi znanja za izbrana območja dosežkov
Slika 4.2.1.2.2: Porazdelitev točk pri slovenščini, 9. razred
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Rezultati
Na NPZ-ju iz slovenščine je preizkus za 9. razred leta 2015 opravljalo 17.232 učenk in učencev (v nadaljevanju v
moški obliki). Njihov skupni dosežek je bil pred poizvedbami povprečno 58,44 odstotne točke, kar je za nekaj
odstotnih točk več kot zadnja leta. A ob tem je treba poudariti, da dosežki med leti niso zares primerljivi. Čeprav se
na preizkusih iz slovenščine preverjajo standardi znanja iz učnega načrta (UN) in so naloge za merjenje istih
standardov pogosto zelo podobne, pa preizkusi ne preverjajo vedno istih standardov, poleg tega pa naloge v njih
temeljijo na različnih izhodiščnih besedilih. Kljub temu je, kar zadeva znanje in zmožnosti učencev pri slovenščini,
mogoče najti nekatere skupne značilnosti in s tem nakazati določene trende.
Preizkus znanja je bil tudi letos sestavljen iz dveh delov, v razmerju, kot ga določa tudi UN: za preverjanje
standardov znanja iz književnosti je bilo namenjenih 40 odstotkov nalog v preizkusu, jezik pa je preverjalo 60
odstotkov nalog. Tudi letos je bilo mogoče skupaj doseči 60 točk, in sicer v I. delu 24 točk, v II. delu pa 36 točk;
skupaj je bilo v preizkusu 44 točkovanih enot. Povprečno število doseženih točk je bilo 35,07. Deset učencev je
doseglo vse točke, enajst pa jih ni doseglo nobene točke. Učenke so – kot velja tudi za preizkuse iz slovenščine v
preteklih letih – v povprečju dosegle nekoliko boljši rezultat kot učenci.
Izhodiščna besedila in naloge v preizkusu
Izhodiščno besedilo za književni del preizkusa (I. del) je bil odlomek iz romana sodobne mladinske pisateljice Neli
Kodrič Utrinek drugačnega sveta (MK 2014, str. 111–113). Naloge ob besedilu so preverjale recepcijsko zmožnost, tj.
zmožnost samostojnega tihega branja neznanega književnega besedila ter samostojnega pisanja o oz. ob njem
(UN, str. 84). V nalogah so morali učenci skladno z UN-jem ugotovitve o književnem besedilu tudi ponazoriti,
utemeljiti in vrednotiti, poleg tega so tri naloge preverjale tudi literarnovedno znanje. V tem delu preizkusa je bilo
skupaj 14 nalog oz. 17 točkovanih enot.
V 2., jezikovnem delu preizkusa pa so učenci prebrali dve izhodiščni besedili, in sicer publicistično besedilo –
zanimivo razmišljanje Igorja E. Berganta o mladih in športu Kako sem na stara leta postal skoraj pameten oziroma se
mi to vsaj zdi … (objavljeno na spletni strani http://www.sportmladih.net/novice/454) – in odlomek poročila o
telesni dejavnosti mladostnikov Inštituta za varovanje zdravja (http://img-stari.ivz.si/2058-5550.pdf). Obe
izhodiščni besedili sta bili za potrebe letošnjega NPZ-ja nekoliko prirejeni, drugo besedilo je vsebovalo tudi en graf
in eno preglednico. Naloge iz jezika so v skladu s standardi znanja v UN-ju (str. 88) preverjale zmožnost
samostojnega tihega branja in razumevanja neznanega neumetnostnega besedila, primernega starosti učencev.
V tem delu preizkusa je bilo skupaj 23 nalog oz. 27 točkovanih enot.
V letošnjem preizkusu so bila za izhodiščno besedilo izbrana besedila, ki nagovarjajo mladega bralca oziroma
obravnavajo problematiko mladih. Morda je tudi to eden od razlogov za višji rezultat, saj identifikacija s tematiko
branega besedila vpliva na motivacijo za branje. A takšni interpretaciji zaradi neprimerljivosti izhodiščnih besedil in
posledično celotnega preizkusa med leti (gl. zgoraj) ni mogoče z gotovostjo pritrditi.
V nadaljevanju so preizkus in posamezne naloge v njem predstavljeni tako, kot se razvrščajo po t. i. barvnih
območjih: od najlažjih (zeleno območje), ki jih je rešila večina učencev, do najtežjih nalog (modro območje in nad
modrim), tj. takih, ki jih je rešilo manjše število učencev. Posamezna območja kažejo, katere standarde znanja po
UN-ju učenci na splošno (uspešno) dosegajo in katerih ne. Ob tem so navedeni tudi predlogi, katerim standardom
bi kazalo pri pouku slovenščine v prihodnje namenjati več pozornosti.
ZELENO OBMOČJE

V I. delu preizkusa (književni del) je v zelenem območju pet nalog in del oz. en element tvorbne naloge, in sicer:
− 3. naloga, ki je preverjala zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja dogajalnega prostora.
Učenci so večinoma razumeli in znali utemeljiti, zakaj pripovedovalec dogajalni prostor imenuje sodna
dvorana, saj so učenci z najnižjim dosežkom za to nalogo npr. povprečno dosegli 0,72 točke, tisti z najvišjim
dosežkom pa kar 0,97 točke (pravilna rešitev je bila ovrednotena z 1 točko);
− 7., 8. in 9. naloga, ki so merile razumevanje bistvenih podatkov iz izhodiščnega besedila in zmožnost
oblikovanja odgovora:
– 7. naloga (kdo/kaj je po očetovem mnenju razlog za Svitovo neprimerno vedenje) je bila ovrednotena z 1 točko,
učenci so jo uspešno reševali v približno enakem razmerju kot 3. nalogo.
– 8. naloga je bila oblikovana kot odločevalno vprašanje (ali je okolica zvedela za Svitovo sramotno vedenje),
ki je zahtevalo utemeljitev z izpisom ustreznega dela besedila. Pravilen odgovor je bil vrednoten z 1 točko.
9.
naloga, pri kateri je vprašanje (kako sta književni osebi nebesedno kazali svoja občutja) zahtevalo
–
navedbo (dveh) podatkov iz besedila, pravilen odgovor pa je bil ovrednoten z 2 točkama;
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− 12. naloga, ki je preverjala literarnovedno (v tem primeru literarnozgodovinsko) znanje. V nalogi so učenci
povezovali avtorje in njihova dela, pri tem so lahko dosegli 2 točki;
− 14. naloga, v kateri so morali učenci v samostojnem besedilu povzeti dogajanje iz izhodiščnega besedila. Ena
od točkovanih enot (A) je bila ustreznost besedilni vrsti. Učenci so morali tvorjeno besedilo »prevesti« v
provoosebno obliko (postavili naj bi se v vlogo pripovedovalca oz. Svita) in ga zapisati v pretekliku, kar so
večinoma ustrezno naredili (težave pa so imeli pri povzemanju vsebine in jezikovni pravilnosti – gl. modro
območje). Za ta element je bilo mogoče dobiti 1 točko.
V II. delu preizkusa (jezikovni del) je v zelenem območju pet nalog in ena delna, in sicer:
− 1. naloga, v kateri je vprašanje preverjalo razumevanje teme obeh izhodiščnih besedil. Naloga izbirnega tipa
je bila ovrednotena z 1 točko in tudi učenci z najnižjim dosežkom so pri tej nalogi v povprečju dosegli 0,79
točke, kar pomeni, da učenci na splošno v besedilu razmeroma zelo uspešno prepoznavajo temo (vprašanje
pa je, ali bi odgovor znali tudi samostojno ubesediti);
− 2. in 3. naloga, ki sta zahtevali določitev okoliščin nastanka izhodiščnega besedila. Vsaka od nalog je bila
ovrednotena z 1 točko.
– 2. naloga je zahtevala primerjavo obeh besedil, zato se je pokazala kot nekoliko težja od 3. naloge, ki je
preverjala okoliščine nastanka le enega besedila.
– 3. naloga je zahtevala izbiro med 4 možnostmi. Učenci so zelo dobro prepoznali čas nastanka enega od
izhodiščnih besedil, saj so v povprečju tisti z najnižjim dosežkom tu dosegli 0,93 točke (pri 2. nalogi 0,65),
prav vsi učenci z najvišjim dosežkom pa so na to vprašanje odgovorili pravilno;
− 6. naloga, ki je preverjala razumevanje bistvenih podatkov v izhodiščnem besedilu (s katerim športom se je
ukvarjalo več družinskih članov). Naloga je zahtevala zapis športa, pravilen odgovor je bil vrednoten z 1 točko;
− 11. naloga, ki je preverjala razumevanje stalnih besednih zvez in njihovo razlago (v UN-ju poimenovalna
zmožnost). Naloga za povezovanje je omogočala (zgolj) prepoznavanje pomena stalnih besednih zvez, ne pa
tudi samostojne razlage. Štiri ali tri pravilne povezave so bile ovrednotene z 2 točkama, dve ali ena povezava
pa z 1 točko. Prav zaradi takšnega vrednotenja so učenci verjetno dosegli dober rezultat;
− 19. a-naloga, ki je preverjala prepoznavanje pomenskih razmerij znotraj povedi (v UN-ju del skladenjske
zmožnosti), in sicer je šlo za vzročno razmerje. Naloga izbirnega tipa je omogočila prepoznavanje, ne
samostojnega poimenovanja, pravilna izbira je bila ovrednotena z 1 točko.
Naloge zelenega območja večinoma preverjajo prepoznavanje in razumevanje, torej nižje taksonomske ravni, po
UN-ju pa minimalne standarde znanja. Učenci so te naloge zelo uspešno reševali: pri nalogah, kjer je bilo mogoče
doseči 1 točko, so učenci z najnižjimi dosežki dosegali povprečno med 0,65 in 0,94 točke, tisti z najvišjimi pa
večinoma visoko nad 0,90 točke.
RUMENO OBMOČJE

V 1., književnem delu preizkusa v to območje sodijo štiri naloge in ena delna, in sicer:
− 1. naloga, ki meri literarnovedno znanje (na podlagi izhodiščnega besedila utemeljiti, zakaj je le-to
pripovedno in sodobno). Pravilen odgovor je bil vrednoten z 2 točkama;
− 4. naloga, ki je preverjala, ali učenci ločijo avtorja od pripovedovalca. Naloga je omogočala izbiro med tem,
ali je pripovedovalec udeleženec ali opazovalec dogajanja v izhodiščnem besedilu, ter zahtevala utemeljitev
odgovora. Pravilna rešitev (pravilna izbira in utemeljitev) je bila vrednotena z 1 točko;
− 5. naloga, ki je preverjala razumevanje in izpis bistvenih podatkov iz izhodiščnega besedila. Naloga je
zahtevala natančen odgovor (izpis podatkov, za kaj vse je oče kaznoval Svita) in je bila vredna 1 točko;
11.
b-naloga, ki je zahtevala razumevanje dveh primer iz izhodiščnega besedila in (samostojno) razlago, kaj
−
pomenita v konkretnem sobesedilu (na kakšen odnos med očetom in sinom je mogoče sklepati iz njiju).
Naloga je bila vrednotena z 1 točko;
− 13. naloga, ki je preverjala literarnovedno (v tem primeru literarnozgodovinsko) znanje: učenci so med
petimi avtorji izbirali dva, ki sodita v sodobno književnost; pravilen odgovor je bil vrednoten z 1 točko.
V 2., jezikovnem delu pa v rumeno območje sodijo tri naloge, in sicer:
− 8. naloga in 10. naloga, ki sta zahtevali razumevanje bistvenih podatkov v izhodiščnem besedilu.
– 8. naloga (vprašanje po vzrokih za preobrat v avtorjevem življenju) je bila ovrednotena z 1 točko in
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– 10. naloga, kjer so morali učenci razbrati in primerjati podatke iz nebesednega gradiva (preglednice)
ter utemeljiti odgovor. Naloga se sicer zdi razmeroma zahtevna, a dejansko ni zelo razlikovala med učenci z
najnižjimi dosežki in tistimi okoli povprečja, saj je razlika v povprečju doseženih točk – naloga je bila
vrednotena z 1 točko – med najmanj uspešnimi (z 0,59 točke), povprečnimi (0,67 točke in 0,74 točke) in
najuspešnejšimi (0,85 točke) razmeroma majhna;
− 14. naloga, ki je merila uporabno znanje oz. oblikoslovno in skladenjsko zmožnost. Naloga za
dopolnjevanje (sklanjanje dveh besednih zvez v sobesedilu) je bila ovrednotena z 1 točko.
Naloge rumenega območja večinoma preverjajo razumevanje, deloma tudi uporabo in znanje (tako metajezikovno
kot literarnovedno) – torej nižje taksonomske ravni, pokrivajo pa minimalne standarde, kot jih določa UN. Učenci tudi
naloge rumenega območja v povprečju rešujejo dobro, še posebej tiste, ki zahtevajo zgolj prepoznavanje in ne
samostojnih odgovorov na vprašanja. Tako so pri »rumenih« nalogah, ovrednotenih z 1 točko, tudi učenci z najnižjim
dosežkom v povprečju dobili vsaj polovico točke (tisti z visokim dosežkom pa najmanj 0,90 točke).
RDEČE OBMOČJE

V 1., književnem delu so v rdečem območju tri naloge in ena delna, in sicer:
− 2., 6. in 10. naloga. Učenci so imeli težave pri prepoznavanju glavne teme odlomka (2. naloga, ki je bila
izbirnega tipa in je bila vrednotena z 1 točko), še posebej pa pri razumevanju dogajanja in doživljanja
književne osebe (6. in 10. naloga, obe ovrednoteni s po 2 točkama), saj so morali svoja opažanja ponazoriti
oz. utemeljiti v samostojnih odgovorih;
− naloga 11. a je preverjala literarnovedno znanje: če so učenci razmeroma dobro razumeli pomen primere
(gl. komentar k nalog 11. b v rumenem območju), pa so imeli težave s poimenovanjem tega pesniškega
sredstva.
V 2., jezikovnem delu preizkusa je rdečemu območju pripadlo sedem nalog in dve delni, in sicer:
− 4. in 5. naloga, ki sta zahtevali določitev bistvenih podatkov iz izhodiščnega besedila, pri obeh nalogah so
morali učenci samostojno ubesediti odgovor. 4. naloga (1 točka) je zahtevala tudi analizo (sklepanje na glavno
sporočilo izhodiščnega besedila iz njegovega naslova), 5. pa zgolj izpis podatkov iz besedila – vendar pa se je
pri slednji vrednotila tudi jezikovna pravilnost (zato 2 točki);
− 12., 15., 16.a, 18.a in b, 19.b, 20. in 21. naloga so vse preverjale poimenovalno, skladenjsko,
metajezikovno in slogovno zmožnost. Rezultati kažejo, da imajo učenci težave tako z razumevanjem
metajezikovnih pojmov kot tudi z iskanjem jezikovnih pojavov v besedilu (besede iste besedne družine,
osebnega zaimka, glagola) ter s pretvarjanjem stavčnih členov v odvisnike, premega govora v odvisnega,
tvorjenjem ustreznih vprašalnih povedi.
Rdečemu območju je v letošnjem preizkusu pripadlo največ (14) točkovanih enot. Gre za naloge, ki na prvi pogled
sicer sodijo na nižje taksonomske ravni (razumevanje in uporaba), a za pravilne odgovore zahtevajo tudi analizo
(analizo dogajanja, vrednotenje književnih oseb in njihovega ravnanja, sklepanje o sporočilu besedila iz naslova)
in sintezo v obliki samostojne ubeseditve odgovora. Med »rdečimi« nalogami pa je treba posebej izpostaviti naloge
s področja jezikoslovja, ki večinoma merijo (jezikoslovno) znanje. Pri teh nalogah najmanj uspešni učenci ne
dosegajo niti minimalnih standardov, določenih z UN-jem – pri nalogah, ovrednotenih z 1 točko, so tako na primer
učenci z najnižjim dosežkom v povprečju zbrali od 0,16 pri 19. b-nalogi do največ 0,45 točke pri 4. nalogi (obe v
jezikovnem delu preizkusa). Rezultati kažejo, da bi bilo treba učence bolj usmerjati v jezikoslovno analizo besedil,
predvsem v zmožnost prepoznavanja jezikovnih pojavov in njihovega poimenovanja z ustreznimi jezikoslovnimi
izrazi (v UN-ju metajezikovna zmožnost). Temu pritrjujejo tudi rezultati nalog modrega območja in območja nad
modrim.
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MODRO OBMOČJE

V I. delu preizkusa v modro območje sodita dva dela tvorbne, tj. 14. naloge. Ta naloga je preverjala zmožnost
samostojnega tvorjenja besedila (ob književnem besedilu), v konkretnem primeru zmožnost obnoviti dogajanje.
Če so učenci z nižjimi dosežki še zmogli pravilno pretvoriti besedilo iz tretjeosebne v prvoosebno pripoved (gl.
zeleno območje), pa so imeli težave tako z obnavljanjem dogajanja (vsebina, 2 točki) kot jezikovno pravilnostjo (2
točki) tudi povprečni učenci. Podobno velja tudi za tvorbno nalogo v jezikovnem delu (gl. v nadaljevanju).
V II. delu modremu območju pripadajo tri naloge v celoti, ena delna in oba dela tvorbne naloge:
− 7. in 9. naloga, ki sta preverjali določitev bistvenih podatkov iz izhodiščnega besedila; učenci so morali svoje
odgovore samostojno ubesediti. 7. naloga kaže, da imajo učenci težave pri razumevanju vzročno-posledičnih
pomenskih razmerij kot tudi pri razumevanju glavnega sporočila, kadar morajo primerjati dve besedili (9.
naloga). Nizek dosežek pri 9. nalogi je mogoče pripisati tudi dejstvu, da se je merila tudi jezikovna pravilnost
odgovorov (zato 2 točki);
− nalogi 16. b in 17 sta merili jezikoslovno (in metajezikovno) zmožnost – 16. b skladenjsko (prepoznavanje
reference v besedilu), 17. naloga pa slogovno/poimenovalno zmožnost. Učenci so imeli težave z
določanjem pomena besede mogoče v strokovnem sobesedilu: med zelo uspešnimi in manj uspešnimi učenci
je bilo pri tej nalogi malo razlik: učenci z najvišjimi dosežki so dosegli 0,77 točke, tisti z najnižjimi pa 0,41 točke
(od 1 možne);
− Podobno kot velja za tvorbno nalogo v književnem delu, velja tudi za tvorbno nalogo v jezikovnem delu
(23. naloga). Rezultati kažejo, da imajo učenci velike težave pri ubesedovanju nebesednih prvin (naloga je
zahtevala razlago grafa v obliki zaokroženega besedila), čeprav takšne naloge izvajajo tudi pri drugih
predmetih (posebej pri matematiki). Res gre sicer za zadnjo nalogo v preizkusu, za katero učencem pogosto
zmanjka časa. A dejstvo je, da se tudi pri tvorbni nalog I. dela (gl. zgoraj) kažejo enaki rezultati.
V modro območje sodi osem nalog letošnjega preizkusa, približno toliko kot v rumeno, kar pomeni, da je preizkus
razmeroma dobro »obtežen« (ima podobno število lažjih in težjih nalog, zato dobro loči med učenci z nižjimi in
tistimi z višjimi dosežki). Med »modre« sodijo kompleksnejše naloge, ki sicer preverjajo najvišje taksonomske ravni
(analizo in sintezo) in jih zato pričakovano bolje rešujejo učenci z na splošno višjimi dosežki. A v nalogah se
vrednotijo tudi minimalni standardi (zmožnost tvorjenja pravilnih in smiselnih besedil), ki jih s težavo (ali sploh ne)
dosegajo tudi povprečni učenci. Zato kaže tem standardom pri pouku posvečati več pozornosti, pouk pa usmerjati
tudi v razumevanje jezikovnih prvin, ki omogočajo slogovno niansiranje, in njihovo tvorno uporabo v konkretnih
besedilih.
NAD MODRIM OBMOČJEM

V območje nad modrim v letošnjem preizkusu sodita dve nalogi jezikovnega dela, obe sta slovnični:
− 13. naloga je preverjala skladenjsko zmožnost, in sicer so morali učenci iz besedila izpisati tri vrstne
pridevnike, 22. naloga pa metajezikovno zmožnost (prepoznavanje in izpis neosebne glagolske oblike).
Vsaka naloga je bila vrednotena z 1 točko. Učenci so pri obeh nalogah dosegli malo točk (učenci z najvišjimi
dosežki le približno polovico točke, tisti z najnižjim pa le 0,03 točke), res pa gre za precej abstraktna (slovnična)
znanja, ki jih učenci usvajajo že v 2. triletju in jim očitno pri pouku kasneje ne posvečajo več pozornosti.
Obe nalogi v območju nad modrim taksonomsko segata na nižje ravni, na raven razumevanja in znanja. Ker gre za
slovnični nalogi, velja kot zgoraj (gl. rdeče območje).

110

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA v šolskem letu 2014/2015

Sklep
Rezultati letošnjega NPZ-ja iz slovenščine omogočajo te sklepe: književni del se je pokazal kot nekoliko lažji
od jezikovnega dela (največ nalog v zelenem in rumenem območju, le dva elementa pri tvorbni nalogi v
modrem). Rezultati za nazaj kažejo, da na splošno učencem razumevanje proznega besedila predstavlja manj
težav, letošnje pa je še posebej nagovarjalo mlade bralce. Poleg tega gre za naloge, umeščene v I. del
preizkusa.
Kot vsa leta doslej učenci večinoma nimajo težav z nalogami, ki zahtevajo prepoznavanje, razumevanje,
uporabo in znanje – še posebej če lahko izbirajo med danimi odgovori in če ne gre za eksplicitno slovnično
znanje. Več težav imajo pri uporabi, ki zahteva tudi analizo in sintezo. To se še posebej izrazito kaže pri
samostojnem tvorjenju zaokroženih besedil (in to ob besedilu katerekoli zvrsti oz. vrste), in to kljub temu da
gre za vodeno pisanje z razmeroma natančnimi navodili glede vsebine in kljub dejstvu, da imajo učenci s
podobnimi besedili (kot je npr. interpretacija grafa) opraviti tudi pri drugih predmetih. Posebno skrb zbuja
jezikovna pravilnost tvorjenih besedil – čeprav gre za minimalne standarde, učenci z najnižjimi dosežki pri tej
točkovani enoti dosegajo komaj kako točko. V povezavi s tem moramo poudariti, da se je v letošnjih
preizkusih pri jezikovni pravilnosti prvič vrednotila tudi slogovna zmožnost (in se je za napako štelo npr. tudi
ponavljanje istih stavčnih vzorcev, besed, veznikov, uporaba neustreznih besed ipd.), kar je tudi eden od
možnih razlogov za slabši rezultat. Učenci z nižjimi dosežki imajo namreč na splošno težave z
ubesedovanjem (tudi z iskanjem primernih izrazov), ne le z jezikovno pravilnostjo v bolj »tehničnem« smislu.
Ker gre za izrazito uporabna znanja, povezana s (funkcionalno) pismenostjo – ne le bralno, ampak tudi drugih
vrst – tudi v kasnejših življenjskih obdobjih, bi kazalo pouk slovenščine zato bolj usmerjati v take jezikovne
operacije, ki zahtevajo več samostojnega tvorjenja – ne le zaokroženih in daljših besedil, temveč tudi nalog,
ki segajo na višje taksonomske ravni in zahtevajo primerjanje, analizo in v zvezi s tem samostojno oblikovanje
odgovorov, torej sintezo. To za učitelje seveda pomeni dodaten napor (tako za pripravo nalog kot njihovo
vrednotenje pa tudi motivacijo učencev za delo), a glede na možne pozitivne učinke verjamemo, da je taka
organizacija in izvedba pouka možna in verjetna.

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

111

Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.1.2.3: Specifikacijska tabela, slovenščina, I. del, 9. razred
I. del (KNJIŽEVNOST/PROZA: Neli Kodrič, Utrinek drugačnega sveta)
Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI Z BRANJEM UMETNOSTNIH BESEDIL IN PISANJEM O NJIH
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito recepcijsko
zmožnost. Pokaže jo tako, da interpretativno in tiho bere književna
besedila ter samostojno govori/piše o književnem besedilu/predstavi.
Svoje trditve oziroma ugotovitve o književnih besedilih skladno s cilji v
učnem načrtu ponazori, utemelji in vrednoti.
Razvito zmožnost pokaže tako, da: (UN, standardi znanja, str. 84)

Književna besedila:
PROZA
− sodobna književnost

Pridobivanje literarnovednega znanja:
− pripoved (UN, 3. r., str. 21)
− sodobna književnost (UN, 9. r., str. 68)

1.

2

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

2.

1

Razumevanje dogajanja, motivov, teme, sporočila in snovnega
− razumevanje
izhodišča književnega besedila pokaže tako, da:
− izrazi temo književnega besedila (9. razred) (UN, standardi znanja, str. 94).

rdeče

3.

1

Zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja dogajalnega
− razumevanje
prostora pokaže tako, da:
− uporaba
− upovedi čutnodomišljijske predstave kraja dogajanja (7., 8., 9. razred) − analiza
(UN, standardi znanja, str. 94),
− razumevanje kraja dogajanja dokaže tako, da ju poveže s temo in jezikovno
rabo v besedilu (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 94).

zeleno

4.

1

rumeno

5.

1

Loči avtorja od pripovedovalca, kar pokaže tako, da:
− razumevanje
− uporaba
− prepozna, izpostavi značilnosti in na podlagi teh poimenuje
vsevednega/prvoosebnega pripovedovalca (7., 8., 9. razred)
(UN, standardi znanja, str. 94),
− razumevanje vsevednega, prvoosebnega pripovedovalca dokaže, pokaže s
(po)ustvarjalnimi besedili, v katerih je (vsevedni/prvoosebni)
pripovedovalec (9. razred) (UN, standardi znanja, str. 94).
Razvito recepcijsko zmožnost pokaže tako, da: (UN, standardi znanja, str. 84)
− razumevanje
− odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu
(4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84).

,
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rumeno

rumeno

Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Razvito recepcijsko zmožnost dokaže tako, da:
− najde bistvene prvine književnega besedila (upošteva neposredne in
posredne besedilne signale) in jih zna ustrezno uporabiti (7., 8., 9. razred)
(UN, standardi znanja, str. 93).
Zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe
pokaže tako, da:
− našteje značilnosti njenega govora (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja,
str. 93).
Razvito recepcijsko zmožnost pokaže tako, da: (UN, standardi znanja, str. 84)
− odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu
(4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84).
Razvito recepcijsko zmožnost pokaže tako, da:
− odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu
(4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84),
− najde bistvene prvine književnega besedila (upošteva neposredne in
posredne besedilne signale) in jih zna ustrezno uporabiti (7., 8., 9. razred)
(UN, standardi znanja, str. 93).
Razvito recepcijsko zmožnost pokaže tako, da:
− najde bistvene prvine književnega besedila (upošteva neposredne in
posredne besedilne signale) in jih zna ustrezno uporabiti (7., 8., 9. razred)
(UN, standardi znanja, str. 93).

− razumevanje
− uporaba

rdeče

− razumevanje

zeleno

− razumevanje
− uporaba

zeleno

− razumevanje
− uporaba

zeleno

− razumevanje
− uporaba
− analiza

rdeče

6.

2

7.

1

8.

1

9.

2

10.

2

Zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe
pokaže tako, da:
− našteje značilnosti njenega ravnanja (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja,
str. 93).

11.a

1

Pridobivanje literarnovednega znanja:
− primera (UN, 8. r., str. 67)

11.b

1
2

Doživi, razume in vrednoti poezijo tako, da:
− znanje
− poimenuje pesniško sredstvo: primero; razloži in presodi njegovo vlogo − razumevanje
(7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 95).
− analiza
Učenec kot pomoč pri razvijanju recepcijske/bralne zmožnosti usvoji
− znanje
tudi določeno 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).

Učenci pregledno poznajo književnike in njihova dela.
Primož Trubar (UN, 9. r., str. 69)
Anton Tomaž Linhart (UN, 8. r., str. 68)
France Prešeren (UN, 8. r., str. 68)
Janko Kersnik (UN, 8. r., str. 68)
Ivan Cankar (UN, 9. r., str. 69)

12.

Območje

rdeče
rumeno
zeleno
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Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

13.

1

Učenci kot pomoč pri razvijanju recepcijske/bralne zmožnosti usvoji
− znanje
tudi določeno 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).
RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI S TVORJENJEM OB UMETNOSTNIH BESEDILIH (PISANJE)

14.A
14.B
14.C

1
2
2

Književnemu dogajanju sledi in ga razume, kar pokaže tako, da:
− obnovi dogajanje (povzame dogodke) v književnem besedilu (4., 5. 6. r.)
(UN, standardi znanja, str. 85),
− napiše zgodbo s perspektive druge književne osebe (6. r.) (UN, standardi
znanja, str. 85).

SKUPAJ
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razumevanje
uporaba
analiza
sinteza
vrednotenje
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VSEBINE

Območje

Sodobniki po izboru učenca in učitelja (UN, 7., 8., 9. r.,
str. 68, 69)

rumeno

zeleno
modro
modro

Preglednica 4.2.1.2.4: Specifikacijska tabela, slovenščina, II. del, 9. razred
II. del (JEZIK: besedili Kako sem na stara leta postal skoraj pameten oziroma se mi to vsaj zdi … in Raziskave o telesni dejavnosti mladostnikov v Sloveniji/besedilo 1 in 2,
prirejeni po spletni stani www.sportmladih.net in www.img-stari.ivz.si)
Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI KRITIČNEGA SPREJEMANJA ENOGOVORNIH NEUMETNOSTNIH BESEDIL
Vrste besedil za sprejemanje:
− publicistično besedilo katerekoli vrste
(3. VIO, UN, vsebine, str. 54)

Učenec ima skladno s cilji iz učnega načrta razvito zmožnost kritičnega
sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil. Pokaže jo tako, da:
− tekoče in primerno hitro tiho bere in razume svoji starosti ustrezna
besedila, predvidena v tem učnem načrtu (7., 8., 9. razred)
(UN, standardi znanja, str. 88),
1.

1

− razumevanje
določi okoliščine nastanka besedila (naslovnika) (7., 8., 9. r.) (UN, standardi − razumevanje
znanja, str. 88),

zeleno

2.

1

3.

1

določi okoliščine nastanka besedila (naslovnika) (7., 8., 9. r.) (UN, standardi − razumevanje
znanja, str. 88),

zeleno

4.

1

določi bistvene podatke (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 88),
uporabi podatke za sklepanje o čem (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja,
str. 89),

− razumevanje
− analiza

rdeče

5.

2

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

1

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

− razumevanje
− razumevanje

rdeče

6.
7.

1

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

1

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

− razumevanje
− razumevanje

modro

8.
9.

2

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

modro

10.

1

določi bistvene podatke (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 88),
vrednoti besedilo in utemelji svoje mnenje (7., 8., 9. r.) (UN, standardi
znanja, str. 88).

− razumevanje
− analiza
− sinteza
− razumevanje
− uporaba

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

zeleno

zeleno
rumeno

rumeno
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Naloga

Točke

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

VSEBINE

Območje

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,
23.A

3

pretvori nebesedno sporočilo v besedilo (7., 8., 9. razred)
(UN, standardi znanja, str. 91).

−
−
−
−

modro

razumevanje
uporaba
analiza
sinteza

Poimenovalno zmožnost pokaže tako, da:
11.

2

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

12.

1

k danim besedam doda njihove protipomenke, sopomenke,
podpomenke in nadpomenke ter besede iz iste besedne družine
(7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 81).

− razumevanje
− uporaba
− znanje

Jezikoslovni izrazi:
− stalna besedna zveza (UN, 3. VIO, str. 55)

zeleno

Jezikoslovni izrazi:
− besedna družina (UN, 2. VIO, str. 32)
− pridevnik (UN, 2. VIO, str. 32)
− samostalnik (UN, 2. VIO, str. 32)

rdeče

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

nad modrim

Skladenjsko zmožnost pokaže tako, da:
13.

1

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

− razumevanje

14.

1

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

15.

2

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

− razumevanje
− uporaba
− razumevanje
− uporaba

19.a

1

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

19.b

2

21.

17.
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rumeno
Jezikoslovni izrazi:
− poved (UN, 1. VIO, str. 13)

rdeče

− razumevanje

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

zeleno

zveze povedi združi v skladenjsko pravilne zložene povedi s
pravilnim veznikom (8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 90),

− razumevanje
− uporaba
− znanje

rdeče

2

pretvori premi govor v odvisnega (7., 8., 9. razred) (UN, standardi
znanja, str. 90).
Slogovno zmožnost pokaže tako, da:

− znanje
− uporaba

Jezikoslovni izrazi:
− poved (UN, 1. VIO, str. 13)
− stavčni člen (UN, 7. r., str. 55)
− odvisnik (UN, 8. r., str. 55)
Jezikoslovni izrazi:
− premi govor, odvisni govor (UN, 2. VIO, str. 32)

1

danim besedam/besednim zvezam določi slogovno vrednost in
okoliščine rabe (7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 91),

− razumevanje
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rdeče

modro

Naloga

Točke

1

20.

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA

Taksonomska
stopnja

danim besedam določi slogovno vrednost in okoliščine rabe
(7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 91).
RAZVIJANJE METAJEZIKOVNE ZMOŽNOSTI

− razumevanje
− uporaba

VSEBINE

Območje

rdeče

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

1

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

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

modro

16.a

1

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

− znanje

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

rdeče

22.

1

razume in uporablja temeljne jezikoslovne izraze, navedene v
učnem načrtu (7., 8., 9. razred) (UN, standardi znanja, str. 93).

− znanje

Jezikoslovni izrazi:
− neosebna glagolska oblika (UN, 6. r., str. 32)

nad modrim

18.a

1

Učenec pozna, razume, opiše in pravilno uporablja jezikoslovne
izraze, določene s tem učnim načrtom (7., 8., 9. razred).

− znanje

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

rdeče

18.b

1

Učenec pozna, razume, opiše in pravilno uporablja jezikoslovne
− znanje
izraze, določene s tem učnim načrtom (7., 8., 9. razred).
RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI TVORJENJA ENOGOVORNIH NEUMETNOSTNIH BESEDIL

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

rdeče

Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost
tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil.
Pokaže jo tako, da:
2

23.B

SKUPAJ

tvori (piše) besedilne vrste, predpisane z učnim načrtom; pri tem
tvori smiselna, razumljiva, ustrezna, učinkovita in pravilna besedila
(7., 8., 9. r.) (UN, standardi znanja, str. 88).

−
−
−
−

znanje
uporaba
analiza
sinteza

modro

36
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Razporeditev ciljev/standardov znanja in opis nalog sta prikazana v specifikacijski tabeli (gl. zgoraj). Tako je za
vsako posamezno nalogo razvidno, kaj preverja, na katero taksonomsko stopnjo sodi in kako uspešno so jo učenci
rešili. V 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)
Naloge iz književnosti v I. delu preizkusa za 9. razred so kot vsa leta 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 na letošnjem NPZ-ju je bil odlomek iz mladinskega romana Neli Kodrič Utrinek
drugačnega sveta.
Recepcijsko zmožnost z branjem umetnostnih besedil je v letošnjem preizkusu za 9. razred preverjalo 13 nalog
(s 14 točkovanimi enotami). 10 nalog je zahtevalo zapis odgovora, le 3 pa so bile naloge objektivnega tipa, večina
nalog je preverjala zmožnosti na nižjih taksonomskih stopnjah.
Morda gre prav v tem iskati glavni razlog za letošnje visoke dosežke; ti so pokazali, da učenci v literarnem besedilu
precej dobro prepoznajo dogajalni prostor (3. naloga), najdejo bistvene podatke (naloge 5, 7, 8, 9), iz sobesedila
razumejo in pojasnijo primero/komparacijo (naloga 11. b) ter imajo ustrezno literarnovedno znanje (nalogi 12 in
13). Nekoliko več težav imajo z določanjem teme umetnostnega besedila (naloga 2) ter z doživljanjem,
razumevanjem in vrednotenjem književnih oseb in njihovih dejanj (nalogi 6 in 10).
Razmeroma visok indeks težavnosti pri večini nalog tega dela preizkusa (pri 9. nalogi je bil IT 0,85, najnižji pa pri 6.
in 10. nalogi, IT pri obeh je 0,56) pomeni, da za učence nobena od nalog ni bila zares težka; to hkrati tudi pomeni,
da je bil letošnji dosežek višji kot prejšnja leta prav zaradi tega dela preizkusa. Naloge imajo precej visok indeks
diskriminativnosti (med 0,25 in 0,43), kar pomeni, da zelo dobro ločijo učence z višjimi in nižjimi dosežki.
Prav tako pa je mogoče razloge za visok dosežek iskati tudi drugje: letošnje literarno besedilo se je ukvarjalo s
problematiko mladih v odnosu do staršev, kar bi lahko pomenilo močan identifikacijski moment in s tem večjo
motivacijo za branje in reševanje nalog. Primerjave med leti tudi sicer kažejo, da učenci sistematično dosegajo
višje rezultate, če je izhodiščno besedilo prozno.
Recepcijsko zmožnost s tvorjenjem ob umetnostnih besedilih je preverjala 14. naloga s 3 točkovanimi enotami
(ustreznost besedilni vrsti, vsebina, jezikovna pravilnost). Naloga je od učencev zahtevala, da se vživijo v vlogo
protagonista in oblikujejo prvoosebni dnevniški zapis. Naloga za učence ni bila zahtevna, indeks težavnosti za
ustreznost besedilni vrsti je bil kar 0,87. Preseneča pa razmeroma nizek IT za vsebino (0,48), saj se je od učencev
pričakovalo le, da bodo na kratko obnovili prebrano besedilo. Nizek dosežek pri tej točkovani enoti navaja na
sklep, da imajo učenci s samostojnim pisnim obnavljanjem besedil težave.
Skrb pa še posebej zbuja nizek IT pri jezikovni pravilnosti (0,33). Na tem mestu je treba poudariti, da smo pri
njenem vrednotenju letos uvedli novost: za napako smo šteli tudi ponavljanje istih stavčnih vzorcev, besed in
veznikov ter uporabo neustreznih besed. S tem smo preverjali tudi, kakšna je dejanska (čisto praktična) slogovna
zmožnost učencev (gl. tudi zgoraj, 6. razred). Ne glede na to, pa dosežki kažejo, da imajo učenci težave pri
tvorjenju jezikovno pravilnih zaokroženih besedil ne glede na vrsto, kar so ugotovitve, ki se iz leta v leto znova
potrjujejo.
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II. del preizkusa znanja (naloge iz jezika)
Naloge iz jezika v II. delu preizkusa znanja so kot vsa leta doslej preverjale zmožnost kritičnega sprejemanja
enogovornih neumetnostnih besedil, jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega
sporazumevanja, metajezikovno zmožnost in zmožnost tvorjenja enogovornih neumentnostnih besedil v
povezavi z izhodiščnim besedilom. Naloge so bile sestavljene glede na določila učnega načrta (Uresničevanje ciljev
predmeta, str. 102), pri tem se je del nalog nanašal na izhodiščno besedilo kot celoto, del na posamezne sestavine
oz. jezikovna sredstva in njihovo vlogo v besedilu; nekaj nalog je bilo namenjenih iskanju podatkov iz različnih
virov.
Izhodiščni besedili letošnjega preizkusa za 9. razred sta se nanašali na telesno aktivnost mladostnikov: daljše
besedilo je razmišljanje Igorja E. Berganta o mladostniških športnih izkušnjah, krajše pa odlomek poročila
raziskave o telesni dejavnosti mladih, opremljeno s preglednico in grafom (gl. specifikacijsko tabelo zgoraj). Obe
besedili tematizirata problematiko mladih in posebej nagovarjata mladega bralca.
Zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil se je v preizkusu za 9. razred letos
preverjala z 10 nalogami (naloge od 1 do 10). Te naloge so večinoma preverjale zmožnosti na nižjih taksonomskih
stopnjah, naloga 9 tudi na višjih. Dosežki so pokazali, da učenci z določanjem teme in okoliščin nastanka besedila
(naloge 1, 2, 3, 6, 8) večinoma nimajo težav, še posebej, če odgovor lahko izberejo med že ponujenimi (nalogi 1 in
3) ali če odgovor iz besedila lahko izpišejo (nalogi 6 in 8). To so naloge z zelo visokim IT-jem (med 0,66 pri 8. nalogi
in 0,94 pri 3. nalogi). Več težav imajo učenci z nalogami, kjer morajo odgovor v zvezi s podatki iz besedila
samostojno oblikovati (naloge 4, 5, 7 z indeksi težavnosti 0,57, 0,55 in 0,38) ali podatke poiskati v različnih virih
(naloga 9, IT = 0,46), kar se ujema z ugotovitvami v preteklih letih.
Jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja je preverjalo 9 nalog z 10
točkovanimi enotami (naloge od 11 do 15 in 19 do 21 ter naloga 17), zmožnost nebesednega sporazumevanja je
»aktivno« preverjala tudi tvorbna naloga (gl. v nadaljevanju). Dosežki kažejo, da učenci nimajo nikakršnih težav s
pojasnjevanjem besednih zvez, če lahko med odgovori izbirajo (naloga 11, ki je bila z IT-jem 0,95 najlažja v tem
delu preizkusa in v celotnem preizkusu), pa tudi sklanjanje besed in besednih zvez večinoma ne predstavlja težav
(14. naloga). Precej nižji dosežek pa pri skladenjski zmožnosti izkazujejo v drugih primerih: v besedilu tako ne znajo
poiskati besed, ki odgovarjajo na vprašalnico kateri (naloga 13, ki je bila z IT-jem 0,17 ena od dveh najtežjih nalog v
tem delu preizkusa in v celotnem preizkusu), le približno polovica učencev se zna ustrezno vprašati po danih delih
povedi (naloga 15), pretvoriti stavčni člen v odvisnik (naloga 19. B, IT = 0,44) in premi govor v odvisnega (naloga
21, IT = 0,48). Polovica učencev ima težave z določanjem slogovne vrednosti besed (nalogi 17 in 20), in to ne
glede na to, ali izbirajo med že danimi odgovori (naloga 17) ali morajo odgovor samostojno oblikovati (naloga 20).
Ker gre za temeljne standarde, nas opisani dosežki lahko skrbijo. Skladenjska in slogovna zmožnost sta
cilja/standarda znanja, ki jima bodo morali učitelji pri pouku slovenščine posvetiti bistveno več pozornosti – gre
namreč za zmožnosti, ki sta bistveni sestavini funkcionalne pismenosti.
Metajezikovna zmožnost se je kot že zadnja leta tudi v letošnjem preizkusu za 9. razred pokazala kot precej
problematična. Preverjale so jo naloge 16. a in b, 18. a in b ter 22, vse na nižjih taksonomskih stopnjah. Tako ima na
primer približno polovica učencev težave s prepoznavanjem osebnega zaimka in z določanjem njegove
reference/nanašalnice v besedilu (naloga 16. a in b z IT=0,48 in 0,41), z določanjem in uporabo glagolov (naloga
18. a in b z IT-jema 0,51 in 0,52), v besedilu pa večina učencev ne najde neosebne glagolske oblike niti je ne zna
poimenovati (naloga 22, IT = 0,17, ki je bila skupaj z nalogo 13 najtežja v letošnjem preizkusu). Obravnava
neosebnih glagolskih oblik je v učnem načrtu predvidena že v 6. razredu; dosežek pri tej nalogi navaja na sklep, da
se pri pouku morda premalo ponavljajo vsebine, ki po učnem načrtu sodijo v nižje razrede.
Treba je sicer zapisati, da metajezikovne zmožnosti ni mogoče preverjati povsem ločeno od jezikovne zmožnosti
(slednja je po učnem načrtu nujen sestavni del vseh ostalih zmožnosti), pa vendar bi prepoznavanju jezikoslovnih
pojavov in njihovemu (strokovnemu) poimenovanju pri pouku slovenščine kazalo posvečati več pozornosti –
morda tudi s primerjavami s tujimi jeziki.
Zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil je v preizkusu preverjala ena naloga z 2 točkovanima
enotama (naloga 23); vrednotili sta se vsebina in jezikovna pravilnost, pri čemer je vsebina »pokrivala« tudi
zmožnost nebesednega sporazumevanja. Učenci so morali namreč samostojno napisati strokovno besedilo, in
sicer razlago grafa. Pri tem sta jih vodili dve vprašanji. Pri jezikovni pravilnosti se je letos prvič vrednotila tudi
slogovna zmožnost: za napako se je štelo tudi ponavljanje istih stavčnih vzorcev, besed in veznikov ter uporabo
neustreznih besed (gl. tudi zgoraj). Naloga je bila za učence težka (IT za vsebino je 0,41, za jezikovno pravilnost pa
le 0,25); nizek dosežek pri vsebini preseneča, saj gre za nalogo, ki jo učenci izvajajo tudi pri drugih predmetih (opis
grafa, preglednice). Čeprav nizek dosežek pri jezikovni pravilnosti niti ne preseneča, pa vsekakor zbuja skrb:
ugotovitve o nezmožnosti učencev tvoriti jezikovno pravilna zaokrožena besedila različnih vrst se na NPZ-ju iz
slovenščine ponavljajo iz leta v leto, učitelji v zvezi s tem dobivajo različne usmeritve, a se dosežek pri tej
točkovani enoti ne zvišuje – prav nasprotno.
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Sklepne ugotovitve
Na letošnjem preizkusu za 6. razred so, nekoliko presenetljivo, učenci dosegli precej nižji dosežek kot lani
(razlika je približno 13 odstotnih točk). V 9. razredu pa se povprečni dosežek na preizkusu kot celoti zadnja
leta sicer povečuje, a imajo učenci še vedno velike težave z doseganjem nekaterih temeljnih standardov.
Dosežkov pri slovenščini med leti sicer ni mogoče zares primerjati, saj se v preizkusih preverjajo različni
standardi znanja iz učnega načrta (UN), isti standardi se preverjajo z različnimi tipi nalog, poleg tega naloge
temeljijo na različnih izhodiščnih besedilih. Kljub temu pa PK ugotavlja, da dosežki vsa leta kažejo približno
enake trende: učenci imajo največ težav s samostojnim tvorjenjem besedil, pa naj gre za (krajše) odgovore na
odprta vprašanja ali tvorjenje (daljših) zaokroženih besedil.
Učitelji na izobraževanjih kot problem preizkusov iz slovenščine na NPZ-ju pogosto izpostavljajo dolžino
izhodiščnih besedil in čas, ki je na voljo za reševanje preizkusa. A verjamemo, da naša šola želi vzgojiti
učinkovitega bralca-pisca, ki se dobro znajde z (vsakršnim) besedilom in v njem. To pomeni, da bi učence pri
pouku slovenščine (in drugih predmetov) že v drugem triletju kazalo bolj usmerjati v branje nekoliko daljših
besedil, v iskanje podatkov iz različnih virov ter medbesedilno in znotrajbesedilno primerjanje ter jih pri tem
spodbujati k čim bolj samostojni (vsebinski in jezikovni) analizi besedila ter k samostojnemu tvorjenju in
utemeljevanju odgovorov. Učenci si morajo s pisanjem najrazličnejših (učinkovitih) besedil pridobiti izkušnje
– in največ možnosti za to je prav v procesu izobraževanja. To učitelje postavlja pred nove izzive (tako glede
motivacije za branje in pisanje kot tudi ustrezne povratne informacije glede tvorjenega besedila), a
verjamemo, da jih bodo prepoznali kot uresničljive.
Kar zadeva (meta)jezikovno zmožnost, učiteljem svetujemo, naj z učenci neumetnostna besedila jezikoslovno
analizirajo tako, da bodo ti samostojno prepoznavali (in poimenovali) jezikovne pojave in ugotavljali
najrazličnejše možne funkcije posameznih izraznih sredstev in njihove uporabe v različnih sobeseilih. Če so za
učence 6. razredov jezikoslovni pojmi morda še precej abstraktni, pa to za učence 9. razreda zagotovo ne bi
smelo (več) veljati. Pričakujemo, da bodo – kar zadeva metajezikovno zmožnost – dosegli vsaj temeljne
standarde znanja iz UN-ja. V zvezi s tem učiteljem svetujemo tudi to, naj pri pouku ponavljajo tudi snov
prejšnjih let, četudi to ni eksplicitno navedeno v UN-ju, je pa nujno potrebno za razvijanje različnih zmožnosti
oz. nadgradnjo znanja.
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PRILOGA
I. DEL
Neli Kodrič

7. poglavje
UTRINEK DRUGAČNEGA SVETA

Besedilo je odlomek iz knjige Na drugi strani. Zgodba pripoveduje o osmošolcu Svitu, ki naleti na
težave …

Za zastrtimi okni Svitove sobe se je bleščalo poletno sonce. Na ulici so se igrali otroci,
se podili s kolesi, igrali nogomet. Uživali so v brezskrbnem času počitnic.
Svit se ni zmenil zanje. Svoj prenosni telefon je izključil, na hišni telefon ni odgovarjal.
Nekajkrat je pod oknom slišal žvižge in v steklo je priletelo nekaj kamenčkov. Iskala sta ga
Tomaž in Denis, to je vedel, ne da bi pogledal. Za prijatelja se ni zmenil. Sicer pa – kakšna
prijatelja sta to sploh bila?
To vprašanje in še mnogo drugih se mu je zadnjih nekaj dni vlačilo po glavi kot žvečilni
gumi med zobmi. Te dni je preživel v svoji sobi, zaprt in odrezan od sveta. Bil je kaznjenec.
Tako se je počutil sam in tako ga je označil njegov oče, ki ga je še isti večer, ko se je vrnil z
obiska pri Danici Trpin, stisnil v kot z ostrim pogovorom.
Z mamo sta vstopila v dnevno sobo, kjer je sedel v svojem priljubljenem naslonjaču,
kot kakšen komaj zadržujoči se bog maščevanja in kaznovanja.
»Sedi,« je dejal brez uvoda in pokazal na stol pred sabo.
Svitu so se zatresla kolena. Ton očetovih besed ni obetal nič dobrega. Svit se ga sicer
nikoli ni bal, toda v zadnjih dveh mesecih se je vse spremenilo.
Mama ni rekla nič. Obstala je za Svitom.
Na mizici je ležal kos papirja, na katerem je bilo z očetovo pisavo nakracanih nekaj
stavkov. Sedaj je ta papir vzel v roke in ga hitro preletel.
»Zapisal sem si nekaj bistvenih stvari,« je dejal potiho. Nato se je odkašljal in
nadaljeval glasneje: »V moji družini že nekaj rodov pazimo na čast in ugled našega imena. Ti
si prvi, ki ga je oblatil in onečastil. K sreči je vse ostalo za zidovi našega doma, vendar to ne
zmanjšuje teže dejanja. Poleg laži in kraje – ki je že sama dovolj velik prekršek, si si naprtil
še sramotno vedenje …«
Premolknil je, kot da išče pravi izraz, nato pa nekoliko negotovo zaključil: »… v
kopalnici!«
Svit se je zdrznil.
»Vse to se ne bi dogajalo, če te tvoja mati proti moji volji ne bi razvajala in podpirala!«
Mami se je iz grla izvil glas, ki je bil še najbolj podoben cviljenju nemočnega psa. A
rekla ni nič. Roko je položila na Svitovo ramo in jo rahlo stisnila.
»Odločil sem se, da bom to popravil. Do nadaljnjega boš v hišnem priporu. Ko bom
ocenil, da si razmislil o svojem vedenju in se v zvezi z njim primerno odločil, bom razmislil o
tvoji prihodnosti. Imaš kakšno vprašanje?«
Svit je sklonil glavo.
»V oči me glej, ko se pogovarjam s tabo!« je dejal oče z glasom, ki je rezal kot nož.
Svit ga je ubogal. V tem trenutku bi mu lahko skočil v obraz kot mačka in ga spraskal,
se maščeval za vse tisto, kar je storil njemu. In mami. Toda občutke, ki so se mu iz trebuha
dvigovali proti grlu, je raje potisnil nazaj. To sta bila bes in nemoč.
»Torej pojdi v svojo sobo!« Pogovor se je končal. Oče je zložil papir in ga potisnil v
žep.
To pa si je bilo res težko zapomniti, je Svit grenko pomislil, pogoltnil svoje občutke in
odšel iz dnevne sobe, pravzaprav iz sodne dvorane.

(Odlomek.)

(Neli Kodrič, Na drugi strani, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004, str. 111─113.)
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II. DEL
Besedilo 1
Razmišljanja: Igor E. Bergant

Kako sem na stara leta postal skoraj pameten oziroma se mi to vsaj zdi …
Vse življenje sem tako ali drugače povezan s športom. Mama je bila
športnica – nekdanja državna prvakinja v sprintu in državna rekorderka v
sprintu na 800 metrov. Oče je bil od mladih nog zaprisežen teniški igralec,
drugače pa profesionalni športni novinar. Tudi njegov oče je bil športnik,
nekdanji nogometaš, eden izmed pionirjev tenisa v mestu ob Dravi,
plavalec in skakalec v vodo. Moja žena je bila državna reprezentantka v
alpskem smučanju, sin je judoist in za zabavo igra tudi tenis.
Kaj pa jaz? Moja pot je bila postavljena na glavo. Najprej sem bil športni
novinar in sem ljubiteljski in precej aktiven športnik postal šele kasneje.
Zdaj niti športni novinar nisem več, a se s športom ukvarjam, in to z
večjim veseljem kot kdaj koli prej.
Kako je prišlo do tega? Z nekaj pretiravanja lahko napišem, da sem – pozno ali ne –
vendarle prišel k pameti … Redno tečem, z drugimi judo-očeti igram dvoranski hokej na
parketu, kolesarim, plavam, naučil sem se celo veščin veslanja kajaka na mirnih vodah (pri
čemer sem še vedno toliko neroden, da se občasno prekucnem v vodo). S prijatelji in z
znanci se občasno pošalim (pri čemer je v vsaki šali tudi zrno resnice), da imam pri svojem
zdajšnjem ukvarjanju s športom pomembno prednost v primerjavi z nekdanjimi vrhunskimi
športniki. Ne nosim namreč bremena starih poškodb, obrabljenih sklepov in bolečin iz starih
časov. V nasprotju z mnogimi slovenskimi rojaki nisem ekstremist* ali adrenalinski odvisnik.
Šport je zame eno izmed sredstev za doseganje zdravja, boljšega počutja in delovne
storilnosti. Šport torej ni samemu sebi namen.
Ne glede na svoje športnodružinsko ozadje se znam kar dobro vživeti v življenje debelušnih
najstnikov, ki jim je gibanje pogosto odveč, ni pa jim odveč kakšen dodaten grižljaj. Tudi sam
sem bil tak. »Kariero« namiznoteniškega igralca sem opustil sredi osnovne šole, nisem bil
nadarjen, in ko se je bilo treba odločiti med najmanj tremi dnevi treninga na teden (in
tekmovanji za vikend) ter dodatnim poukom nemščine izven šole dvakrat tedensko, sem se
hitro odločil za slednje. Ker je oče kot športni novinar vse popoldneve pa tudi nedelje preživel
v službi, so bile sobote tako in tako edini pravi družinski dan. In da sem kot mladostnik jedel
več, kot bi bilo smiselno, ima tudi družinske korenine. Moji starši so odraščali tik pred drugo
svetovno vojno, med njo in po njej, se pravi v času pomanjkanja, zato so svojim otrokom
želeli – in tudi nudili – boljše življenje.
Seveda je bil prisoten tudi starševski strah, da bi se mi med športom kaj zgodilo, ter moje
navdušenje nad prvimi televizijskimi igricami. Končalo se je tako, da sem se zredil, zasedél …,
da sem doštudiral, da je moj hobi, športno novinarstvo, postal moj poklic ter da sem slabo
vest zaradi nešportnega videza, prehrane in na sploh življenjskih navad skušal zdraviti z
občasnim tekom. Če sem že mogoče znal kar dobro vrteti jezik ob športnih prenosih, pa sem
bil gibalno strahovito neroden in nesamozavesten. Da se je vse obrnilo, sta kriva ljubezen in
odgovornost, morda tudi samokritičnost in spoznanje napak. Začel sem teči, se bolj
premišljeno hraniti pa tudi učiti, da trajnih sprememb ne moreš uresničiti čez noč, da v
športu, tudi rekreativnem, ni čudežev. Zdaj vem vsaj to, da nikoli ni prepozno.
Šport je torej – takoj za znanjem in zdravjem – najboljša možna naložba v življenje
mladostnikov. Toda namenjen naj bo dejansko vsem, tudi šibkim, debelim, nerodnim in
sramežljivim …
*ekstremist – skrajnež
(Prirejeno po: http://www.sportmladih.net/novice/454. Pridobljeno: 14. 7. 2014.)
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Besedilo 2

Raziskave o telesni dejavnosti mladostnikov v Sloveniji
Zadostna telesna dejavnost vpliva na zdravje in kvaliteto življenja, pri otrocih in mladostnikih
pa ima pozitivne učinke tudi na njihove učne sposobnosti ter na uspeh pri šolskem delu. S
telesno dejavnostjo oziroma nedejavnostjo otrok in mladostnikov so povezani tudi nekateri
zdravstveni problemi. V zadnjih letih narašča delež prekomerno telesno težkih in debelih
otrok in mladostnikov, veča se število mladostnikov z okvaro hrbtenice, kažejo se znaki
glavobola, bolečin v želodcu in nespečnosti, vse več mladostnikov pa je tudi slabe volje.
Strokovnjaki zato poudarjajo pomen redne telesne vadbe, kar za otroke in mladostnike
pomeni 60 minut vadbe na dan vse dni v tednu.
Na Inštitutu za varovanje zdravja so v letih 2002, 2006 in 2010 opravili raziskave o telesni
dejavnosti mladostnikov. V spodnjem grafu so predstavljeni izsledki, ki kažejo, kakšni so
trendi v telesni dejavnosti mladostnikov, starih od 11 do 15 let.
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Graf: Telesno dejavni mladostniki vse dni v tednu v %
V raziskavi so ugotavljali tudi, kolikšno je povprečno število dni v tednu, ki jih mladostniki,
stari 11–15 let, namenijo 60-minutni telesni dejavnosti. Ti podatki so prikazani v spodnji
preglednici.
2002
2006
2010
Fantje
4,6
4,3
4,5
Dekleta
3,8
3,6
3,8
Skupno povprečje
4,2
4,0
4,2
Preglednica: Povprečno število dni v tednu, ko so mladostniki telesno dejavni 60 minut
Na podlagi rezultatov teh raziskav je Vlada Republike Slovenije sprejela posebne predloge
za spodbujanje rednega gibanja in telesne vadbe za mladostnike.
(Prirejeno po: http://img-stari.ivz.si/2058-5550.pdf. Pridobljeno: 18. 7. 2014.)
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I. DEL
Naloge iz I. dela se navezujejo na besedilo Neli Kodrič Utrinek drugačnega sveta.
Pozorno preberi izhodiščno besedilo in reši naloge.
1.

Izhodiščno besedilo je pripovedno in sodi v sodobno književnost. Oboje utemelji.
Odgovora napiši na črti.
Besedilo je pripovedno: _________________________________________________________
Besedilo sodi v sodobno književnost: _____________________________________________
(2 točki)

2.

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

O odnosu med Svitovimi starši.

B

O Svitovem velikem prekršku.

C

O Svitovih brezskrbnih počitnicah.

Č

O pogovoru med Svitom in očetom.
(1 točka)

3.

Večji del dogajanja poteka v dnevni sobi, ki jo pripovedovalec poimenuje tudi sodna
dvorana. Zakaj jo tako imenuje? Utemelji.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)

4.

Ali je pripovedovalec udeleženec ali opazovalec dogajanja v Svitovi družini?
Obkroži pravilen odgovor.
udeleženec

opazovalec

Svojo izbiro utemelji. Odgovor napiši na črti.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)
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5.

Za kaj vse je oče kaznoval Svita? Odgovor napiši na črti.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)

6.

Kako se spreminja očetov glas v pogovoru s Svitom in kako ta sprememba učinkuje na
Svita? Odgovor napiši na črti.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 točki)

7.

Kdo/kaj je po očetovem mnenju razlog za Svitovo neprimerno vedenje? Odgovor napiši
na črti.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)

8.

Ali je glede na povedano v odlomku okolica zvedela za Svitovo sramotno vedenje?
Obkroži DA ali NE.
DA

NE

Iz besedila izpiši tisti del povedi, iz katerega to lahko razbereš. Izpiši ga na črti.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)
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9.

Med pogovorom so glavne književne osebe svoja občutja izražale tudi nebesedno
(z mimiko/gestami).
Kako je mama pokazala naklonjenost do sina? Odgovor napiši na črto.
______________________________________________________________________________
Kaj je Svit naredil, ko mu je oče izrekel kazen? Odgovor napiši na črto.
______________________________________________________________________________
(2 točki)

10. Preberi del pogovora med sošolcema, ki poznata besedilo Utrinek drugačnega sveta.
Njuni stališči utemelji s pomočjo izhodiščnega besedila. Odgovor napiši na črte.

Sošolka ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sošolec ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 točki)
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11. Preberi.
… je dejal oče z glasom, ki je rezal kot nož …
V tem trenutku bi mu lahko skočil v obraz kot mačka …
11. a)

Za katero pesniško sredstvo gre v obeh primerih? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

11. b)

Kaj iz pesniškega sredstva v obeh primerih razberemo o odnosu med očetom in
Svitom? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

12. Poveži avtorja z naslovom književnega besedila. Na vsako črtico napiši ustrezno številko
iz desnega stolpca.
____ A

Primož Trubar

1

Bobi

____ B

Anton Tomaž Linhart

2

Zdravljica

____ C

France Prešeren

3

Martin Krpan

____ Č

Janko Kersnik

4

Katekizem in Abecednik

____ D

Ivan Cankar

5

Mačkova očeta

6

Županova Micka
(2 točki)

13. Neli Kodrič ustvarja v sodobnem času. Katera avtorja sta njena sodobnika?
Obkroži rešitvi.
Niko Grafenauer

Josip Jurčič

Bina Štampe Žmavc

Janko Kersnik

Valentin Vodnik

(1 točka)
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14. Postavi se v Svitovo vlogo. Zapiši, kaj se ti je tisti večer zgodilo v dnevni sobi, kako si se
pri tem počutil/počutila in kako si se vedel/vedla.
Napiši zaokroženo besedilo v največ 6 povedih.
A

B

C

1

2

2

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

1.

Kaj je tema obeh izhodiščnih besedil? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Šolsko življenje mladostnikov.

B

Športna družina Igorja E. Berganta.

C

Pomen telesne dejavnosti za mladostnike.

Č

Razlike v telesni dejavnosti med fanti in dekleti.
(1 točka)

2.

Kje sta bili objavljeni obe besedili? Odgovor napiši na črto.
_______________________________________________
(1 točka)

3.

Kdaj je bilo napisano besedilo 1? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Ko je avtor že odrasel.

B

Pred drugo svetovno vojno.

C

Ko je bil avtor še osnovnošolec.

Č

Preden je avtor postal športni novinar.
(1 točka)

4.

Avtor besedila 1 v naslovu zapiše, da je pameten postal šele na stara leta. Kaj glede na
besedilo sporoča s tem? Odgovor napiši na črti.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)
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5.

Zakaj se Igor E. Bergant kot najstnik ni ukvarjal s športom? Na črte napiši tri vzroke.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 točki)

6.

Bergantovi so športna družina. S katerim športom se je ukvarjalo več njenih članov?
Odgovor napiši na črto.
_______________________________________________
(1 točka)

7.

Katera odločitev avtorja besedila 1 dokazuje, da zanj v osnovni šoli šport ni bil na prvem
mestu? Odgovor napiši na črti.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)

8.

Kaj je bil vzrok za preobrat v življenju avtorja besedila 1? Odgovor napiši na črto.
______________________________________________________________________________
(1 točka)

9.

Kako, glede na obe besedili, šport vpliva na zdravje in učni uspeh pri mladostnikih?
Odgovor v povedi napiši na črti.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 točki)

130

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA v šolskem letu 2014/2015

10. Ali se je glede na podatke v preglednici telesna dejavnost deklet leta 2010 kaj
spremenila v primerjavi z letom 2006? Utemelji svoj odgovor in ga napiši na črto.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)

11. Kaj v besedilu pomenijo podčrtane stalne besedne zveze? Na vsako črtico napiši
ustrezno številko iz desnega stolpca.
_____ Začel sem teči, se bolj premišljeno hraniti pa tudi
učiti, da trajnih sprememb ne moreš uresničiti čez
noč.

1

ponoči

2

spoznati, kaj je prav

_____ Če sem že mogoče znal kar dobro vrteti jezik ob
športnih prenosih, pa sem bil gibalno strahovito
neroden in nesamozavesten.

3

naenkrat, nepričakovano

4

od otroštva

5

spretno govoriti

6

govoriti neresnico

_____ Z nekaj pretiravanja lahko napišem, da sem –
pozno ali ne – vendarle prišel k pameti.
_____ Oče je bil od mladih nog zaprisežen teniški igralec.

(2 točki)

12. V 1. in 2. odstavku besedila 1 poišči besedi, ki spadata v isto besedno družino kot
beseda šport. Vsako besedo napiši na ustrezno črto.
Samostalnik: ___________________________________
Pridevnik: ______________________________________
(1 točka)
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13. Preberi poved.
Zadostna telesna dejavnost vpliva na zdravje in kvaliteto življenja, pri otrocih in
mladostnikih pa ima pozitivne učinke tudi na njihove učne sposobnosti ter na uspeh pri
šolskem delu.
Iz povedi izpiši vse besede, ki odgovarjajo na vprašalnico kateri.
______________________________________________________________________________
(1 točka)

14. Besede v oklepaju postavi v pravilno obliko. Zapiši jih na črti.
Igor E. Bergant se je ukvarjal z (dvoranski hokej) __________________________________
__________________________, njegova žena pa z (alpsko smučanje)
____________________________________________.
(1 točka)

15. Vprašaj se po podčrtanih delih povedi in na črto napiši vprašalno poved.
Seveda je bil prisoten tudi starševski strah.
____________________________________________________________________________ ?
Ne nosim bremena starih poškodb, obrabljenih sklepov in bolečin iz starih časov.
____________________________________________________________________________ ?
Vse življenje sem tako ali drugače povezan s športom.
____________________________________________________________________________ ?
(2 točki)
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16. Preberi poved.
V raziskavi so ugotavljali tudi, kolikšno je povprečno število dni v tednu, ki jih mladostniki
namenijo redni vadbi.
16. a)

V povedi obkroži osebni zaimek.
(1 točka)

16. b)

Na kaj se nanaša zaimek v tej povedi? _______________________________________
(1 točka)

17. Preberi poved.
Iz podatkov v grafu je mogoče razbrati razlike med fanti in dekleti, hkrati pa je razvidno
tudi upadanje oziroma naraščanje deleža telesno dejavnih mladostnikov v letih 2002,
2006 in 2010.
Kaj izraža beseda mogoče v zgornji povedi? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Izraža možnost, da se kaj uresniči.

B

Izraža, da nismo popolnoma prepričani.

C

Izraža željo, zapoved.

Č

Izraža presenečenje, začudenje.
(1 točka)

18. Preberi poved.
Ker je oče kot športni novinar vse popoldneve pa tudi nedelje preživel v službi, so bile
sobote tako ali tako edini družinski dan.
18. a)

V povedi poišči glagola. Izpiši ju na črti.
___________________________________

__________________________________
(1 točka)

18. b)

V čem se glagola med seboj razlikujeta? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

V osebi.

B

V številu.

C

V času.

Č

V naklonu.
(1 točka)
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19. Preberi poved.
Zaradi nezdravega prehranjevanja sem slabo vest skušal zdraviti z občasnim tekom.
19. a)

Katero razmerje je izraženo v podčrtanem delu povedi? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A

Časovno.

B

Namerno.

C

Pogojno.

Č

Vzročno.
(1 točka)

19. b)

Podčrtani stavčni člen pretvori v ustrezni odvisnik. Napiši zloženo poved.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(2 točki)

20. Avtor besedila 1 je zapisal:
»Kariero« namiznoteniškega igralca sem opustil sredi osnovne šole.
Zakaj je besedo »kariera« zapisal v narekovajih?
______________________________________________________________________________
(1 točka)

21. Preberi poved.
Igor E. Bergant je povedal: »Šport je zame eno izmed sredstev za doseganje zdravja,
boljšega počutja in delovne storilnosti.«
Premi govor pretvori v odvisnega. Novo poved napiši na črto.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 točki)
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22. Preberi poved.
Ne glede na svoje športnodružinsko ozadje se znam kar dobro vživeti v življenje
debelušnih najstnikov.
Iz povedi izpiši neosebno glagolsko obliko in jo poimenuj.
Izpis: ____________________________________________________
Poimenovanje: ___________________________________________
(1 točka)

23. V besedilu 2 manjka razlaga grafa. Napiši jo. Pri tem upoštevaj:
− katere podatke lahko razbereš iz grafa in
− kako se je med leti 2002 in 2010 spremenila telesna dejavnost mladostnikov.
Napiši zaokroženo besedilo.
A

B

3

2

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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4.2.2 Predmetna komisija za italijanščino
4.2.2.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz italijanščine v 6. razredu
SLIKE
Slika 4.2.2.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri italijanščini, 6. razred
Slika 4.2.2.1.2: Porazdelitev točk pri italijanščini, 6. razred
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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, 1. del, 6. razred
Preglednica 4.2.2.1.4: Specifikacijska tabela, italijanščina, 2. del, 6. razred
Preglednica 4.2.2.1.5: Osnovni statistični podatki – primerjava med leti 2011–2015

4.2.2.2 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja
iz italijanščine v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.2.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri italijanščini, 9. razred
Slika 4.2.2.2.2: Porazdelitev točk pri italijanščini, 9. razred

PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.2.2.1: Sestava preizkusa znanja glede na taksonomske stopnje
Preglednica 4.2.2.2.2: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.2.2.3: Specifikacijska tabela, italijanščina, 1. del, 9. razred
Preglednica 4.2.2.2.4: Specifikacijska tabela, italijanščina, 2. del, 9. razred
Preglednica 4.2.2.2.5: Osnovni statistični podatki – primerjava med leti 2012–2015
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4.2.2.1 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz italijanščine v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Preizkus znanja na NPZ-ju 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 znanja v I. delu uvaja neumetnostno besedilo z naslovom Il linguaggio degli animali, v II. delu pa
umetnostno besedilo z naslovom Ermes. Šest nalog I. dela preizkusa se navezuje na izhodiščno umetnostno
besedilo in preverja zmožnost samostojnega tihega branja, razumevanja in vrednotenja besedila. Dve nalogi
preverjata jezikovno zmožnost, ostali dve pa metajezikovno zmožnost. Naloge, ki izhajajo iz umetnostnega
besedila (II. del preizkusa znanja), preverjajo zmožnost bralnega razumevanja (sedem nalog), le dve nalogi
preverjata jezikovno zmožnost (protipomenke, pretvorba). Zadnja, 19. naloga je tvorbna naloga, pri kateri učenci
opišejo svojo izkušnjo, kako so se odzvali v zapletenih okoliščinah.
Preizkus iz italijanščine uvaja različne tipe nalog, npr. kratki odgovori na vprašanja, izbirni tip naloge, naloge
dopolnjevanja, povezovanja, urejanja in pretvarjanja ali substitucijske naloge.
Preizkus znanja vključuje naloge na različnih zahtevnostnih ravneh: vsebuje preprostejše naloge, ki zahtevajo
poznavanje in razumevanje vsebine ter sporočila besedila, iskanje določenih podatkov ter kompleksnejše in bolj
strukturirane naloge, ki vključujejo zahtevnejše miselne procese (npr. razumevanje odnosov in posredno izraženih
stališč v besedilu, razlaga konceptov, samostojno tvorjenje pisnih besedil).
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
Osnovni statistični podatki
Nacionalni preizkus iz italijanščine v 6. razredu je v šolskem letu 2014/2015 opravljalo 44 učencev treh osnovnih
šol z italijanskim učnim jezikom. Učenci so od možnih 40 točk dosegli povprečno 23,82 točke oz. 59,55 %.
Preglednica 4.2.2.1.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno št. točk
Povprečno št. odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

44
22
40
23,82
59,55
16,72
0,60
0,79

Dosežki po spolu in regijah
NPZ iz italijanščine v 6. razredu je opravljalo malo učencev v eni (Obalno-kraški) regiji, zato podatki ne omogočajo
posploševanja in analize po spolu ali po regijah.

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

137

Slika 4.2.2.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri italijanščini, 6. razred

Opisi dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ-ju
Slika 4.2.2.1.2: Porazdelitev točk pri italijanščini, 6. razred
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Letošnji povprečni dosežek pri preizkusu je primerljiv z NPZ-ji prejšnjih let (v primerjavi z lanskim je nekoliko
slabši). Nekoliko se razlikuje razvrstitev dosežkov znotraj posameznih področij sporazumevalne zmožnosti (bralno
razumevanje, (meta)jezikovna zmožnost, sporočanje). Minimalno število doseženih odstotnih točk je 23,
maksimalno pa 90.
ZELENO OBMOČJE

V to območje, ko skupni dosežki določajo meje spodnje četrtine dosežkov, sta se uvrstila dva kandidata. Iz
statističnih podatkov razberemo, da so učenci iz zelenega območja po vsej verjetnosti boljše reševali naloge, ki so
preverjale razumevanje eksplicitnih podatkov besedila (npr. 2., 3., 4., 5., 6., 11. in 16. naloga). Uspešnejši so se
pokazali tudi pri nalogah izbirnega tipa. Manj uspešni so bili pri razumevanju prenesenih pomenov besed in
neposredno izraženih stališč v besedilu.
RUMENO OBMOČJE

V to območje umeščamo učence, katerih skupni dosežki pri italijanščini določajo mejo med polovicama dosežkov.
Ti učenci so iz besedil v povprečju znali poiskati določene specifične podatke v besedilu (npr.13. naloga), uspešno
so rešili tudi nalogi, ki preverjata zmožnost razumevanja prebranega besedila (npr. 1. in 15. naloga). Pri jezikovnih
nalogah so v povprečju znali opredeliti protipomenko ali razložiti vlogo določene jezikovne strukture. Pri tvorbni
nalogi so dokazali poznavanje besedilne vrste in upoštevali navodila naloge.
RDEČE OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri italijanščini določajo mejo zgornje četrtine dosežkov, so poleg nalog iz zelenega
in rumenega območja v povprečju ustrezno rešili tudi naloge, ki preverjajo natančnejše razumevanje informacij
izhodiščnega besedila (npr. 12. in 17. naloga). Pri tvorbni nalogi so uporabili ustrezno zgradbo besedila in
besedišče, zapis je bil čitljiv.
MODRO OBMOČJE

Skupni dosežki učencev, ki so se uvrstili v to območje, določajo zgornjo desetino dosežkov. Poleg nalog iz
zelenega, rumenega in rdečega območja so učenci iz tega območja v povprečju uspešno rešili vse naloge. V
povprečju zmorejo tvoriti besedilo skladno z načeli sporočilnosti in jezikovne pravilnosti.

Specifikacijska tabela preizkusa znanja
1. del preizkusa znanja: neumetnostno besedilo
Preglednica 4.2.2.1.3: Specifikacijska tabela, italijanščina, 1. del, 6. razred
Naloga

Taksonomska
stopnja

Področje
preverjanja

Tip naloge

1.

II

Bralno razumevanje

Odgovor na
vprašanje

2.

II

Bralno razumevanje Izbira ustrezne
rešitve

3.

I

Bralno razumevanje Naloga
dopolnjevanja

4.

II

Bralno razumevanje Odgovor na
vprašanje

5.

I

Bralno razumevanje Odgovor na
vprašanje

6.

I

Bralno razumevanje Odgovor na
vprašanje

7.

I

Metajezikovna

Izbira ustrrezne

Opis

Učenec dokazuje razumevanje
besedila (poišče določeni specifični
podatek)
Učenec dokazuje razumevanje
besedila (sklepa)
Učenec dokazuje razumevanje
besedila (poišče določeni specifični
podatek)
Učenec dokazuje razumevanje
besedila (poišče določeni specifični
podatek).
Učenec dokazuje razumevanje
besedila (poišče določeni specifični
podatek)
Učenec dokazuje razumevanje
besedila (poišče določen specifični
podatek)
Učenec razbere vrsto besedila

IT

ID

0,59

0,10

0,82

0,19

0,89

0,36

0,84

0,04

0,95

0.31

0,93

0,37

0,61

0,33
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zmožnost

8.

II

9.

II

10.

I

rešitve
Naloga
Jezikovna zmožnost
dopolnjevanja
Izbira ustrezne
Jezikovna zmožnost
rešitve
Metajezikovna
Naloga
zmožnost
dopolnjevanja

Učenec pozna in uporabi ustrezno
nadpomenko
Učenec zna poiskati ustrezno
sopomenko.
Učenec določi nedoločnik
posameznim glagolom

0,41

0,41

0,58

0,25

0,40

0,29

2. del preizkusa znanja: umetnostno besedilo
Preglednica 4.2.2.1.4: Specifikacijska tabela, italijanščina, 2. del, 6. razred
Naloga

Taksonomska
stopnja

11.

I

Bralno razumevanje

Izbira ustrezne
rešitve

12.

III

Bralno razumevanje

Odgovor na
vprašanje

13.

II

Bralno razumevanje

14.

II

Jezikovna zmožnost

15.

III

Bralno razumevanje

16.

II

Bralno razumevanje

Odgovor na
vprašanje

17.

III

Jezikovna zmožnost

Izbira ustrezne
rešitve

18.

III

Jezikovna zmožnost

Pretvorba

19.

III

Pisno sporočanje

Krajši pisni
sestavek

Odgovor na
vprašanje
Naloge
dopolnjevanja
Odgovor na
vprašanje

Opis

Učenec dokazuje razumevanje
besedila (poišče določeni specifičen
podatek)
Učenec dokazuje razumevanje
besedila (poišče določeni specifični
podatek)
Učenec dokazuje razumevanje
besedila (sklepa)
Učenec poišče ustrezno sopomenko
Učenec dokazuje razumevanje
besedila (sklepa).
Učenec dokazuje razumevanje
besedila (poišče določeni specifični
podatek).
Učenec dokazuje razumevanje
stalnih besednih zvez in prenesenih
pomenov
Učenec pretvori poved iz preteklika
v sedanjik

Učenec tvori besedilo skladno z
navodili
Učenec uporabi ustrezno besedišče
Učenec upošteva kriterije jezikovne
pravilnosti.
Učenec upošteva pravopisne
posebnosti; besedilo ima ustrezno
zunanjo zgradbo in je napisano
čitljivo.

a.
b.
c.

d.
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IT

ID

0,95

0,14

0,36

0,13

0,74

0,40

0,61

0,46

0,66

0,55

0,82

0,48

0,38

0,35

0,58

0,35

0,51

0,60

0,38

0,49

0,26

0,56

0,33

0,65

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Iz rezultatov je razvidno, da so učenci uspešnejši pri preverjanju bralnega razumevanja, predvsem pri postavkah, ki
zahtevajo iskanje določenih specifičnih podatkov. Pojavljajo pa se težave pri sklepanju iz sobesedila. Manj uspešni
so tudi pri nalogah, ki preverjajo jezikovno ali metajezikovno zmožnost.
8.,13.,14.,15.,16. naloga imajo ustrezen indeks diskriminativnosti, torej ločijo učence, ki na splošno dobro rešujejo
naloge, od tistih s slabšimi rezultati. Te naloge so bile ustrezno zahtevne. Tudi 19. (tvorbna) naloga ima ustrezen
indeks diskriminativnosti.
Sklepne ugotovitve
Taksonomska zahtevnost nalog je skladna s cilji in standardi znanja iz učnega načrta. Rezultati so v tem
šolskem letu povprečni. Če jih primerjamo z dosežki prejšnjih let, ni zaznati večjih odstopanj, kar je razvidno
iz spodnje preglednice.
Preglednica 4.2.2.1.5: Osnovni statistični podatki – primerjava med leti 2011–2015
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno št. točk
Povprečno št. odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

2015

2014

2013

2012

2011

44
22
40
23,82
59,55
16,72
0,59
0,79

39
25
40
26,28
65,71
11, 6
0,65
0,66

42
16
40
22,14
55,36
16,83
0,55
0,78

34
23
40
26,68
66,69
13,89
0,66
0,77

36
23
40
21,53
53,82
19,06
0,54
0,86

Učiteljem priporočamo, da pri pouku spodbujajo:
−
−

samostojno tvorjenje daljših odgovorov ali krajših besedil, izmenjavo izdelkov in (samo)vrednotenje
rezultatov,
razvijanje bralnih strategij na različne (nevsiljive) načine.
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ALLEGATO ALLA PROVA
Prima parte

IL LINGUAGGIO DEGLI ANIMALI
Il linguaggio è un modo di esprimersi e di
comunicare usando dei segni, fra i quali il più
tipico dell’uomo è la parola. Ma non è questo
l’unico veicolo attraverso il quale il messaggio
può essere trasmesso; anche i gesti, le
immagini, i suoni, infatti, sono segni con i quali è
possibile comunicare. Ma, oltre l’uomo, anche gli
altri animali hanno un loro modo per comunicare
con gli individui della stessa specie?
Questa domanda ha da sempre stimolato gli
studiosi i quali hanno osservato come anche gli
animali siano in grado di passarsi delle
informazioni utilizzando vari organi di senso e usando come veicolo del messaggio
vari segni, visivi, acustici, e persino chimici.
I linguaggi degli insetti sociali, cioè di quegli insetti che, come le api e le formiche,
vivono in società organizzate in varie categorie di individui, sono stati studiati in modo
particolare.
Guardando un alveare di api si ha immediatamente l’impressione di un ambiente in
cui ogni individuo è occupatissimo nel proprio lavoro.
Della popolazione di un alveare fanno parte: un’ape regina, il cui compito è quello
della riproduzione e che, nel periodo estivo, arriva a deporre fino a 1500-2000 uova
al giorno; poche centinaia di api maschi o fuchi, che si occupano solo della
fecondazione della regina e poi alcune migliaia di api operaie, specializzate, invece,
nel compiere tutti i lavori necessari al buon andamento della società: pulizia delle
celle, costruzione dei favi, nutrizione delle larve, immagazzinamento e ricerca del
cibo.
Sono proprio le api denominate “bottinatrici”, cioè quelle che volano nei campi alla
ricerca di polline, nettare e altro cibo, che usano
quella forma di linguaggio conosciuta con il
nome di “danza delle api”.
In questo modo, e con straordinaria precisione le
api riescono a comunicare alle loro compagne
sia la distanza sia la direzione della fonte di cibo.
La danza delle api è forse il linguaggio più
complesso del mondo animale.
(AA.VV., Indagini, Istituto Geografico De Agostini)
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Seconda parte

ERMES
Ermes, figlio di Zeus e di Maia, fu un bambino molto
precoce 4. Nato all’alba in una grotta, a mezzogiorno
era già in grado di andarsene in giro per conto
proprio. In quell’occasione trovò una tartaruga, le
tolse il guscio, vi inserì sette corde e fabbricò, così, la
prima lira 5 della storia.
Ermes, però, non era solo svelto d’ingegno, ma
anche… svelto di mano! Rubò, infatti, ben cinquanta
vacche ad Apollo in persona! Il potente dio del Sole
seguì le tracce lasciate dal ladro e si meravigliò
sicuramente di trovarsi di fronte a un neonato che,
mentre sosteneva fermamente la propria innocenza,
riuscì a rubargli anche arco e faretra 6! Ma il potente
Zeus intervenne d’autorità ed Ermes dovette
ammettere il furto e chiedere scusa.
Riuscì a farsi perdonare da Apollo suonando per lui la
lira con tale abilità che il dio non solo ne rimase
incantato, ma gli permise di diventare il custode delle
sue mandrie e gli regalò un bastone con due serpentelli in cima, il caduceo, che
divenne il suo simbolo e con il quale Ermes poteva addormentare e risvegliare i
mortali.
Ma la carriera di questo singolare dio non finì certamente qui. Egli, infatti, divenne il
messaggero degli dei, guida delle ombre nel regno di Ade, protettore dei viaggiatori
e… dei ladri! Inoltre non sono poche le invenzioni che si devono alla sua abilità:
l’alfabeto, l’astronomia, la scala musicale, l’arte del pugilato e della ginnastica e infine
la coltivazione dell’olivo.
(AA.VV., Miti, leggende, fiabe, Garzanti)

4

Precoce: che matura prima del tempo.
Lira: strumento musicale a corde.
6
Faretra: astuccio per contenere frecce o dardi per archi o balestre.
5
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Prima parte
Leggi attentamente il testo Il linguaggio degli animali e risolvi gli esercizi che
ti vengono proposti.

1. Quali sono i segni che l’uomo ha a disposizione per comunicare?
_______________________________________________________________________
(1 punto)
2. Cerchia la risposta esatta.
Nel testo si afferma che
A

gli animali non sono in grado di passarsi delle informazioni

B

gli animali usano segni chimici per passarsi le informazioni

C

gli animali sono in grado di passarsi delle informazioni

D

gli animali sono troppo occupati per passarsi delle informazioni
(1 punto)

3. Riferendoti al testo completa la seguente tabella di descrizione dell’alveare.
ALVEARE

COMPITO

Ape regina
Api maschi
Api operaie
(3 punti)
4. Qual è il ruolo delle api denominate bottinatrici?
_______________________________________________________________________
(1 punto)
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5. Quale forma di linguaggio usano le api bottinatrici?
_______________________________________________________________________
(1 punto)
6. Che cosa riescono a comunicare alle loro compagne con tale forma di
linguaggio?
_______________________________________________________________________
(1 punto)
7. Cerchia la risposta esatta.
La descrizione delle api è
A

una descrizione oggettiva

B

una descrizione soggettiva

C

una descrizione inventata

D

una descrizione verosimile
(1 punto)

8. Scrivi i nomi collettivi, cioè quelli che indicano un gruppo o un insieme, delle
seguenti parole.
Api:

____________________________________

Cavalli: ____________________________________
Pecore: ____________________________________
Lupi:

____________________________________
(2 punti)
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9. Cerchia il sinonimo della parola scritta in grassetto.
stimolare: pungere, incitare, considerare
fecondazione: unione, svolgimento, disunione
fonte: origine, originalità, orientamento
immagazzinamento: mancanza, esame, conservazione
(2 punti)
10. Scrivi l'infinito delle seguenti voci verbali:
ha stimolato: _______________________________
utilizzando:

_______________________________

conosciuto:

_______________________________

riescono:

_______________________________
(2 punti)
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Seconda parte
Leggi attentamente il testo Ermes e risolvi gli esercizi che ti vengono proposti.

11. Cerchia la risposta esatta.
Dopo poche ore dalla nascita Ermes
A

poteva già suonare la lira

B

poteva già essere il messaggero degli dei

C

poteva già camminare e fabbricare la prima lira

D

poteva già rubare le vacche di Apollo
(1 punto)

12. Che cosa rubò Ermes ad Apollo, dio del Sole?
_______________________________________________________________________
(1 punto)
13. Qual è il simbolo di Ermes, e che cosa si può fare grazie ad esso?
_______________________________________________________________________
(2 punti)
14. Scrivi il contrario dei seguenti verbi tratti dal testo:
inserire:

_____________________________

fabbricare:

_____________________________

addormentare: _____________________________
(3 punti)
15. Specifica almeno due ruoli che Ermes assume nella mitologia greca.
_______________________________________________________________________
(2 punti)
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16. Quali sono le invenzioni di Ermes? Elencane almeno due.
_______________________________________________________________________
(2 punti)

17. Quale significato assumono le seguenti espressioni nel testo?
Cerchia la risposta esatta.
intervenire d’autorità
A

agire con rispetto

B

prendere la parola

C

imporre con decisione

D

disinteressarsi

svelto d’ingegno
A

essere un ingegnere

B

essere agitato

C

essere frettoloso

D

essere abile e intelligente

svelto di mano
A

essere un ladro

B

essere veloce

C

essere vivace

D

essere svogliato

Singolare dio
A

un dio singolo

B

un dio particolare

C

un dio comune

D

un dio eccellente
(2 punti)
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18. Nelle seguenti frasi sottolinea i verbi e trasformali al presente del modo
indicativo.
In quell’occasione trovò una tartaruga, le tolse il guscio, vi inserì sette corde e
fabbricò, così, la prima lira della storia.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(4 punti)
19. Ti è mai capitato di trovarti in qualche circostanza particolarmente difficile e di
essere riuscito a cavartela grazie al tuo ingegno? Racconta.
a

b

c

d

2

2

2

2

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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4.2.2.2 Analiza dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja iz italijanščine v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Preizkus znanja pri NPZ-ju iz italijanščine v 9. razredu preverja doseganje ciljev in standardov znanja iz učnega
načrta za italijanščino (Učni načrt za italijanščino, 2011). Preizkus je zasnovan dvodelno: preverja doseganje ciljev in
standardov znanja iz obravnave umetnostnega in neumetnostnega besedila. I. del preizkusa uvaja umetnostno
besedilo, (Il gatto di Sara, vir: Una lepre con la faccia da bambina, avtorica Laura Conti), II. del pa neumetnostno
besedilo (Disastro di Seveso, vir: Wikipedia).
Z nalogami, ki izhajajo iz navedenih besedil, preverjamo:
−
−
−
−

zmožnost razumevanja in vrednotenja prebranega besedila,
poimenovalno, upovedovalno, skladenjsko, pravopisno in slogovno zmožnost,
metajezikovno zmožnost ter
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.
Preizkus znanja sestavljajo naloge objektivnega tipa (izbirni tip, naloge kratkih odgovorov, naloge dopolnjevanja,
urejanja, povezovanja in popravljanja oz. substitucijske naloge) in samostojno tvorjenje besedila.
Preizkus znanja vključuje naloge na različnih zahtevnostnih ravneh: to so preprostejše naloge, ki zahtevajo
poznavanje ter razumevanje vsebine in sporočila besedila, 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).
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

30 %
35 %
35 %

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
NPZ iz italijanščine v 9. razredu je v šolskem letu 2014/2015 opravljalo 35 učencev iz treh osnovnih šol z
italijanskim učnim jezikom. Učenci so od možnih 60 točk dosegli povprečno 38,29 točke, kar je 63,81 %.
Preglednica 4.2.2.2.2: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno št. točk
Povprečno št. odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

35
38
60
38,29
63,81
14,24
0,64
0,86
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Dosežki po spolu in regijah
NPZ iz italijanščine v 9. razredu je opravljalo malo učencev v eni (Obalno-kraški) regiji, zato podatki ne omogočajo
posploševanja in analize po spolu ali po regijah.
Slika 4.2.2.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri italijanščini, 9. razred

Opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju
Slika 4.2.2.2.2: Porazdelitev točk pri italijanščini, 9. razred
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Minimalno število doseženih odstotnih točk je 35, maksimalno pa 92.
ZELENO OBMOČJE

Učenci se z letošnjimi rezultati niso uvrstili v to območje, ker njihovi skupni dosežki presegajo mejo spodnje
četrtine dosežkov.
RUMENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri italijanščini določajo mejo med polovicama dosežkov, so v povprečju dobro
reševali naloge, ki preverjajo zmožnost razumevanja prebranega umetnostnega besedila (1. in 5. naloga). Dokazali
so, da dobro razumejo tudi podrobnosti neumetnostnega besedila (18. in 19. naloga). V povprečju so uspešno
reševali naloge, ki preverjajo metajezikovno zmožnost (12. in 14. naloga). Znali so tudi pojasniti razloge, zakaj je
avtorica občasno pisala v slogovno zaznamovanem jeziku. V to območje se umešča tudi tvorbna naloga: učenci
so v povprečju tvorili ustrezno vrsto besedila z jasnim sporočilom.
RDEČE OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri italijanščini določajo mejo zgornje četrtine dosežkov, so poleg nalog iz zelenega
in rumenega območja v povprečju rešili večino nalog, ki preverjajo razumevanje izhodiščnega besedila. Učenci so
razbrali bistvene podatke besedil, prenesene pomene in ustrezno sklepali iz sobesedila (4. in 5. naloga). Uspešnejši
so bili pri nalogah, ki preverjajo (meta)jezikovno zmožnost (npr. 15. naloga, ki preverja poznavanje in rabo
zaimkov). Učenci, ki dosegajo raven tega območja, v povprečju izkazujejo zmožnost tvorjenja besedila,
povezanega z izhodiščnim besedilom.
MODRO OBMOČJE

Le en učenec se je uvrstil v to območje; njegovi skupni dosežki določajo mejo zgornje desetine dosežkov. Učenci,
katerih skupni dosežki pri italijanščini določajo zgornjo mejo dosežkov, naj bi poleg nalog zelenega, rumenega in
rdečega območja v povprečju uspešno rešili tudi naloge, ki preverjajo (meta)jezikovno zmožnost in zmožnost
zahtevnejše skladenjske sestave povedi. Naloge tega območja preverjajo zmožnost natančnega branja in
razumevanja besedil, povezovanja podatkov, ki v besedilih niso neposredno izraženi, posploševanja, sklepanja s
pogledom na celotno besedilo (2. in 6. naloga) ter zmožnost utemeljevanja in vrednotenja. Učenci, ki se umeščajo
v zgornjo desetino dosežkov, v povprečju tvorijo besedilo skladno z načeli sporočilnosti, jezikovne pravilnosti ter z
ustrezno notranjo in zunanjo zgradbo.

Specifikacijska tabela preizkusa znanja
1. del preizkusa znanja: umetnostno besedilo
Preglednica 4.2.2.2.3: Specifikacijska tabela, italijanščina, 1. del, 9. razred
Naloga

Taks.
stopnja

1.

II.

Bralno razumevanje

2.

I

Bralno razumevanje

3.

I.

Bralno razumevanje

4.

II.

Bralno razumevanje

5.

III.

Bralno razumevanje

6.

III.

Bralno razumevanje

7.

II.

Bralno razumevanje

8.

I.

Bralno razumevanje

Področje preverjanja

Tip naloge

Opis

Odgovor na
vprašanje
Odgovor na
vprašanje
Odgovor na
vprašanje

Učenec dokazuje razumevanje besedila
(razbere vir oz. besedilno vrsto)
Učenec dokazuje razumevanje besedila
(razbere pomemben dogodek)
Učenec dokazuje razumevanje besedila
(razbere določen specifičen podatek)
Učenec dokazuje razumevanje besedila
(sklepa)
Učenec dokazuje razumevanje besedila
(sklepa iz sobesedila)
Učenec dokazuje razumevanje besedila
(sklepa iz sobesedila)
Učenec dokazuje razumevanje besedila
(sklepa iz sobesedila)
Učenec dokazuje razumevanje besedila
(poišče določen specifičen podatek)

Odgovor na
vprašanje
Odgovor na
vprašanje
Odgovor na
vprašanje
Odgovor na
vprašanje

IT

ID

0,66

0,41

0,34

0,09

0,91

0,33

0,83

0,12

0,63

0,32

0,39

0,33

0,80

0,39

0,83

0,18
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9.

I.

Jezikovna zmožnost

Odgovor na
vprašanje

10.

III.

Jezikovna zmožnost

Pretvorba

11.

III.

12.

I.

13.

II.

14.

II.

Jezikovna zmožnost

15.

III.

Jezikovna zmožnost,
besedoslovje

Sklic na rabo
zaimka v besedilu
Sklic na rabo
zaimka v besedilu

16.

II.

Jezikovna zmožnost

Pretvorba

17.

III.

Jezikovna zmožnost

Pretvorba

(Meta)jezikovna
zmožnost,
besediloslovje
(Meta)jezikovna
zmožnost,
besediloslovje
(Meta)jezikovna
zmožnost,
besediloslovje

Učenec dokazuje, da loči slogovno
zaznamovan jezik in utemelji rabo
žargona v besedilu
Učenec dokazuje, da pretvoriti slogovno
zaznamovan jezik v standardni jezik

0,80

0,10

0,48

0,32

Odgovor na
vprašanje

Učenec dokazuje poznavanje časov
(sedanjik, različne vrste preteklika)

0,51

0,38

Odgovor na
vprašanje

Učenec dokazuje poznavanje pridevnika
(stopnjevanje)

0,89

0,25

Tip dopolnjevanja

Učenec dokazuje, da zna stopnjevati
pridevnik

0,63

0,73

0,69

0,24

0,49

0,63

0,73

0,19

0,43

0,61

IT

ID

0,63

0,24

1

00

0,63

0,35

0,93

0,17

0,71

0,37

0,74

0,51

0,40

0,02

0,83

0,50

0,77

0,52

0,70

0,58

0,53

0,55

0,36

0,60

0,47

0,74

0,41

0,64

Učenec dokazuje poznavanje zaimka
(naslonska oblika zaimka)
Učenec dokazuje poznavanje zaimka
(naslonska oblika zaimka)
Učenec dokazuje, da zna pretvoriti poved
iz sedanjika v preteklik
Učenec dokazuje, da zna pretvoriti
dobesedni navedek v poročani govor

2. del preizkusa znanja: neumetnostno besedilo
Preglednica 4.2.2.2.4: Specifikacijska tabela, italijanščina, 2. del, 9. razred
Naloga

Taks.
stopnja

18.

Področje preverjanja

Tip naloge

I.

Jezikovna zmožnost
(besediloslovje)

Izbirni tip naloge

19.

I.

Bralno razumevanje

20.

II.

Bralno razumevanje

21.

I.

Bralno razumevanje

22.

II.

Bralno razumevanje

23.

II.

Bralno razumevanje

24.

III.

Bralno razumevanje

Izbirni tip naloge

II.

Jezikovna zmožnost,
pomenoslovje

Izbirni tip naloge

Odgovor na
vprašanje
Odgovor na
vprašanje
Odgovor na
vprašanje
Odgovor na
vprašanje
Odgovor na
vprašanje

Opis

Učenec dokazuje poznavanje besedilne
vrste
Učenec poišče določen specifični
podatek
Učenec dokazuje razumevanje besedila
(sklepa iz sobesedila)
Učenec dokazuje razumevanje besedila
(sklepa)
Učenec dokazuje razumevanje besedila
(poišče določen specifičen podatek)
Učenec dokazuje razumevanje besedila
(vzročno-posledična razmerja)
Učenec dokazuje razumevanje besedila
(vzročno-posledična razmerja)

25.1
25.2
25.3

Učenec razlaga pomen besede, ki ga ta
beseda ima v besedilu

25.4
26.a

III.

26.b
26.c

Pisno sporočanje

26.d
26.e
26.f

154

Kratki pisni
sestavek

Učenec uporabi ustrezno besedilno vrsto
in sledi navodilom naloge.
Tvori besedilo z ustrezno vsebino in
sporočilom.
Tvori besedilo z ustrezno notranjo in
zunanjo zgradbo.
Tvori povedi, ki so jezikovno pravilne z
oblikoslovnega in skladenjskega vidika.
Uporabi ustrezno besedišče glede na
izbrano temo.
Pozna pravopis in ustrezno uporabi ločila.
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Dosežki pri umetnostnem delu preizkusa (povprečni IT je 0,62) so nižji od dosežkov pri neumetnostnem delu
(povprečni IT je 0,69). To pomeni, da so bile naloge I. dela za učence zahtevnejše. Ta del je poleg nalog za
preverjanje razumevanja umetnostnega besedila vseboval tudi štiri naloge, ki so preverjale jezikovno zmožnost
učencev. Nižji rezultat so učenci dosegli pri opredeljevanju ključnega dogodka v besedilu (2. naloga) in pri
sklepanju iz sobesedila (6. naloga). Naloge, ki so preverjale jezikovno zmožnost, pa so učenci v povprečju dobro
reševali. 4. naloga bralnega razumevanja z IT-jem 0,83 ima negativen indeks diskriminativnosti. To pomeni, da
naloga ni ločevala uspešnih učencev od tistih, ki so naloge slabše reševali.
V II., neumetnostnem delu preizkusa so naloge, ki jih učenci rešujejo z uporabo izhodiščnega besedila, in jezikovne
naloge. Naloge, vezane na branje neumetnostnega besedila, so učenci sorazmerno dobro reševali. 19. nalogo so
rešili vsi. Najslabše so učenci reševali 24. nalogo, ko so morali razbrati posledico določenega dejanja (IT je 0,40).
Pri tvorjenju besedila so učenci dosegli rezultate, ki so primerljivi z rezultati prejšnjih let. Najslabšo oceno so prejeli
pri vrednotenju pravopisne pravilnosti in uporabe ločil (IT te postavke je 0,41), najuspešnejši pa so bili pri uporabi
ustrezne besedilne vrste in pri upoštevanju navodil (IT te postavke je 0,77). Tvorbna naloga ima ustrezne indekse
diskriminativnosti.
Sklepne ugotovitve
Povprečni dosežek na preizkusu znanja je primerljiv z dosežki nacionalnih preizkusov prejšnjih let, kar
potrjuje tudi ta preglednica:
Preglednica 4.2.2.2.5: Osnovni statistični podatki – primerjava med leti 2012–2015
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

2015

2014

2013

2012

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

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

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

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

Naloge, kljub različnim izhodiščnim besedilom, iz leta v leto kažejo doseganje podobnih ciljev in standardov
znanja. Se pa zaradi majhnega števila učencev nekoliko razlikuje razvrstitev dosežkov znotraj posameznih
področjih sporazumevalne zmožnosti (npr. bralno razumevanje, (meta)jezikovna zmožnost). Že vrsto let
ugotavljamo, da so dosežki nižji pri nalogah, ki preverjajo upovedovalno zmožnost učencev. Za razliko od prejšnjih
let, so bili letos učenci uspešnejši pri nalogah, ki preverjajo (meta)jezikovno zmožnost.
Večina je 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 tudi pri iskanju
primerov v besedilu. Nekoliko manj uspešni so bili pri nalogah, ki zahtevajo razumevanje izhodiščnega besedila
kot celote. Kot zahtevnejša se kažejo tudi vprašanja, ki zahtevajo razumevanje prenesenih pomenov, posredno
izraženih stališč, sklepanje, povzemanje ali sintezo podatkov.
Glede na podatke, ki jih je PK za italijanščino pridobila pri vrednotenju znanja, učiteljem priporočamo, da pri
pouku italijanščine kot materinščine dajejo večji poudarek na:
−
−

samostojnem branju in razvijanju bralnih strategij (globlje razumevanja sprejetega besedila),
samostojnemu tvorjenju daljših odgovorov ali besedil in temeljitejšem vrednotenju učenčevih izdelkov, tudi z
uvajanjem elementov samovrednotenja.
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ALLEGATO ALLA PROVA
Prima parte

II gatto di Sara
Avevamo appena spento la tele, eravamo appena andati a letto:
- Marco, Marco, vieni a vedere!
Era la voce di Sara; tante volte, d’estate, mi chiama la sera tardi, così vado fuori nel
giardino e parliamo, nell’angolo dietro il cespuglio di ibisco 7 dove c’è una sbarra rotta e c’è lo
spazio per passarci le cose, le figurine eccetera. Io non posso uscire di sera, i miei non
vogliono naturalmente [...].
Sara era là dietro il cespuglio di ibisco dove c’è la sbarra rotta, e al lume del lampione ho
visto che aveva fra le braccia un fagottino nero. Lo ha fatto passare tra le sbarre, me lo ha
dato, era la sua gatta.
-Tienila tu la mia Carmelina: è malata.
- Malata? E io che ci posso fare se la gatta è malata?
- Devi tenerla, se mio padre la trova l’ammazza. Su da noi stanno ammazzando tutte le
bestie, tutte quelle che non sono morte da sé. Ha dato l'ordine il sindaco, ma io non voglio
che ammazzano Carmelina, Carmelina è la mia sorellina piccola.
Nelle mie mani la gatta anfanava e gorgogliava 8 . [...]
- E cos’è ’sta storia delle bestie che sono morte da sé e quelle che non sono morte da sé
le ammazzano?
- Ah già che sabato tu eri al campeggio. È uscita una nuvola fuori dalla fabbrica 9, e la
sera hanno cominciato a morire i conigli, la domenica sono morti i polli, a noi sono morti
ventidue conigli e diciassette polli, e gli altri sono malati, e se anche non sono malati il
sindaco dice che sono velenosi e bisogna ammazzarli. Per i polli non me ne frega niente,
non sono mica come noi, per i conigli mi dispiace ma pazienza, ma Carmelina non voglio che
la ammazzano. Se deve morire muore da sé ma forse se le dai del latte guarisce, mio fratello
Vito dice che nella sua fabbrica, nei reparti dove ci sono veleni, agli operai gli danno il latte
tutti i giorni, il latte fa guarire dai veleni.
Ho messo giù la bestia: era malferma sulle zampe, barcollava come un ubriaco, e
respirava male che pareva che soffocava:
- E se è contagiosa? 10
- Ma non è contagiosa, ti ho detto che ha preso il veleno della nuvola. Uno che si
avvelena non è mica contagioso. [...]
- Figurati se ci credo, a questa storia della nuvola velenosa. Hanno avuto una malattia, i
tuoi conigli.
- La malattia dei conigli non fa ammalare i polli e i gatti. Guarda la mia gatta, poverina:
non è nemmeno capace di alzarsi dal punto dove l’hai buttata.
Era vero: si alzava, barcollava 11, cadeva a terra, e respirava malamente. Alla fine mi
sono deciso a raccoglierla e portarla in camera con me, e l’indomani dovevo andare da Sara
a dirle come stava.
La mattina ho provato a chiamarla ma non rispondeva, ho tirato il comò 12 lontano dal
muro e l’ho trovata nell’angolo che pareva quasi morta se non era per quel respiro
gorgogliante: aveva il pelo sporco, non il solito pelo morbido e brillante ma delle ciocche
impastate 13. Se mia madre la trovava dovevo confessare che mi ero alzato di notte e avevo
incontrato Sara, chissà che scenata. E mia madre la trovava senz’altro quando veniva su a
7

ibisco: è una pianta tropicale con fiori a calice di colore vivace.
anfanava e gorgogliava: emetteva suoni e rumori confusi, come fa chi sta molto male.
È uscita una nuvola fuori dalla fabbrica: si riferisce alla diossina, una sostanza molto velenosa per la salute, che nel 1976
fuoriuscì dalle apparecchiature di un'industria chimica, l’ICMESA, provocando un vero disastro ecologico.
10
contagiosa: si dice di una malattia che si può trasmettere da un individuo all'altro attraverso il contatto diretto.
11
barcollava: non riusciva a star ferma sulle gambe, traballava.
12
comò: mobile a cassetti usato per riporre la biancheria.
13
impastate: come se il pelo fosse sporco.
8
9
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fare il letto; a sentire quel respiro soffocato certamente si metteva a cercare dappertutto.
Erano le sei: mi sono fatto il segno della Croce e ho pregato che moriva prima delle otto. [...]
Per fortuna mia madre ha gridato che andava al mercato [...]
Mi sono infilato la gatta, nel giornale del papà, sotto la camicia, però si vedeva il gonfio.
Per non far vedere il gonfio ho messo la giacca a vento, anche se era una giornata molto
calda. [...] Con la gatta sotto la camicia e con la giacca a vento che mi faceva caldo ho preso
la bicicletta e sono andato da Sara. Nel quartiere di Sara, dove abitano quasi soltanto
meridionali, e qualche veneto, si capiva proprio che doveva essere successo qualcosa. C’era
gente che discuteva, c’era gente col naso in aria che guardava gli alberi per vedere se le
foglie erano bruciate dal veleno. [...] Ho visto Sara che correva verso casa scalza, coi capelli
che le saltellavano sulla schiena.
Con la bici l’ho raggiunta e le sono passato davanti, sono arrivato in tempo a appoggiare
la bici allo steccato e a mettere la catena senza farmi vedere da lei. È arrivata Sara, l'ho
sentita che respirava con un po’ d’affanno, dietro le mie spalle.
- Non ci sono più animali! - ho osservato.
- Morti tutti, ti ho detto. Morti, o ammazzati: tutti i polli e tutti i conigli. [...] Tu non ci volevi
credere, ma è il veleno. E la mia Carmelina come sta?
Me ne sono ricordato solo in quel momento, e mi sono accorto che quel respiro
gorgogliante non lo sentivo più, e il corpo della gatta che prima tremava era fermo fermo.
Oddio, non volevo che diceva che l'avevo soffocata io:
- Ce l’ho nella giacca a vento, sono andato via di casa che era viva, ma adesso non la
sento più: dev’essere morta.
Non ha fatto scene, povera Sara, pareva che ormai era abituata a tutto quel morire.
(Ridotto e adattato da Laura Conti, Una lepre con la faccia da bambina, Roma, Editori Riuniti, 1978).

Seconda parte

Disastro di Seveso
[...] Verso le 12:37 di sabato 10 luglio 1976, nello stabilimento della società ICMESA, nel
territorio del comune di Meda, al confine con quello di Seveso, il sistema di controllo di un
reattore chimico 14 destinato alla produzione di triclorofenolo, un componente di diversi
diserbanti, si guastò e la temperatura salì oltre i limiti previsti [...].
L'alta temperatura raggiunta aveva causato una modifica della reazione che comportò
una massiccia formazione [...] di diossina, una delle sostanze chimiche più tossiche.
La diossina fuoriuscì nell'aria in quantità non definita e venne trasportata verso sud dal
vento in quel momento prevalente. Si formò quindi una nube tossica, che colpì i comuni di
Meda, Seveso, Cesano Maderno e Desio 15. Il comune maggiormente colpito fu Seveso, in
quanto si trova immediatamente a sud della fabbrica.
[...] Le prime avvisaglie furono l'odore acre e le infiammazioni agli occhi. Non vi furono
morti, ma circa 240 persone vennero colpite da cloracne, una malattia della pelle provocata
dall'esposizione al cloro e ai suoi derivati, che crea lesioni e cisti sebacee 16. Per quanto
riguarda gli effetti sulla salute generale, essi sono ancora oggi oggetto di studi. I vegetali
investiti dalla nube si disseccarono e morirono a causa dell'alto potere diserbante della
diossina, mentre migliaia di animali contaminati dovettero essere abbattuti. La popolazione
dei comuni colpiti venne però informata della gravità dell'evento solamente 8 giorni dopo la
fuoriuscita della nube.
Ridotto e adattato da Wikipedia, l’enciclopedia libera (it.wikipedia.org/wiki/Disastro_di_Seveso)

reattore chimico: apparecchio, impianto in cui si fanno avvenire reazioni chimiche per lo più a fini industriali
i comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Desio: comuni vicini a Milano
16
cisti sebacee: formazioni di grasso
14

15
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Prima parte
Leggi attentamente il testo Il gatto di Sara e risolvi gli esercizi che ti vengono
proposti.
1.

Cerchia la risposta corretta.
L’episodio che hai letto è tratto:
A

da un romanzo verosimile;

B

da un articolo di giornale;

C

da un saggio;

D

da una relazione sulla situazione a Seveso.
(1 punto)

2.

Qual è il fatto intorno a cui si sviluppa la vicenda narrata nel testo?
______________________________________________________________________________
(1 punto)

3.

In quale stagione si svolgono i fatti narrati nel testo?
______________________________________________________________________________
(1 punto)

4.

Indica con una sola parola il rapporto che esiste tra Sara e Marco.
______________________________________________________________________________
(1 punto)

5.

Rispondi in modo corretto e completo.
Perché Sara dà a Marco la gatta?
______________________________________________________________________________
(2 punti)
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6.

Perché Marco riporta la gatta a Sara?
Le risposte attese sono due.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 punti)

7.

Rispondi in modo corretto e completo.
Perché gli animali muoiono?
______________________________________________________________________________
(2 punti)

8.

Cerchia la risposta corretta.
Sara e Marco vivono nello stesso quartiere?
Sì

No
(1 punto)

9.

Cerchia la risposta corretta.
Perché l’autrice usa un linguaggio che riproduce fedelmente quello usato dai ragazzi?
A

Per rendere più facile la lettura.

B

Per descrivere la situazione in modo più verosimile.

C

Per far conoscere ai lettori il linguaggio particolare usato dai protagonisti.

D

Perché sa scrivere solo così.
(1 punto)
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10. Traduci le seguenti espressioni informali in un linguaggio più formale.
Osserva l’esempio:
“E cos’è ’sta storia delle bestie che sono morte da sé e quelle che non sono morte da sé
le ammazzano?”
“Che cos’è questa storia degli animali che sono morti e degli animali che vengono uccisi
se non sono morti?”
a)

“Per i polli non me ne frega niente, non sono mica come noi… ma Carmelina non
voglio che la ammazzano.”
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b)

“…agli operai gli danno il latte tutti i giorni…”
__________________________________________________________________________

c)

“…mi sono fatto il segno della croce e ho pregato che moriva…”
__________________________________________________________________________
(3 punti)

11. Quali tempi ha usato lo scrittore nella frase “Sara era là dietro il cespuglio di ibisco dove
c'è la sbarra rotta, e al lume del lampione ho visto che aveva fra le braccia un fagottino
nero. Lo ha fatto passare tra le sbarre, me lo ha dato, era la sua gatta”.
Scrivi il tempo corrispondente a ciascuno dei verbi riportati di seguito.
a)

Era: ______________________________________________________________________

b)

È: ________________________________________________________________________

c)

Ho visto, ho fatto, ha dato: __________________________________________________
(3 punti)
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12. Cerchia la risposta corretta.
Che tipo di nomi alterati sono figurine, fagottino e poverina presenti nel testo?
A

Accrescitivo

B

Vezzeggiativo

C

Peggiorativo

D

Diminutivo
(1 punto)

13. Scrivi una parola per ogni alterazione proposta.
Accrescitivo: __________________________________________________________________
Vezzeggiativo: ________________________________________________________________
Peggiorativo: __________________________________________________________________
Diminutivo: ___________________________________________________________________
(4 punti)

14. Nel testo trovi evidenziata la parola “chiamarla”. A chi o a che cosa si riferisce il pronome
attaccato al verbo chiamare?
____________________________________
(1 punto)

15. Scrivi quale è il pronome che trovi nel predicato evidenziato “l’ho trovata”... e spiega a
chi si riferisce nel testo.
____________________________________
(2 punti)
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16. Riscrivi le frasi al passato trasformando opportunamente i verbi.
Sara mi chiama la sera tardi, così vado fuori nel giardino.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Io non posso uscire di sera, i miei non vogliono naturalmente [...].
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(4 punti)

17. Trasforma la seguente frase dal discorso diretto al discorso indiretto.
E io le ho spiegato: “Ce l’ho nella giacca a vento, sono andato via di casa che era viva,
ma adesso non la sento più: dev'essere morta.”
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(3 punti)
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Parte seconda
Leggi attentamente il testo Disastro di Seveso e risolvi gli esercizi che ti vengono
proposti.
18. Che tipo di testo è “Il disastro di Seveso”?
A

Testo narrativo.

B

Articolo di giornale.

C

Voce dell’enciclopedia Wikipedia.

D

Voce di un dizionario enciclopedico cartaceo.
(1 punto)

19. Quando avvenne l’incidente di Seveso?
Indica la data e l’ora.
______________________________________________________________________________
(1 punto)

20. Rispondi in modo corretto e completo.
Per quale motivo vi fu una fuoriuscita di diossina?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 punti)

21. Rispondi in modo corretto e completo.
Che cos’è la diossina?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 punti)
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22. Rispondi in modo corretto e completo.
Che cosa notò la popolazione fin da principio?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 punti)
23. Rispondi in modo corretto e completo.
Che cosa capitò in seguito a molte persone?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 punti)
24. Gli alberi si seccarono a causa di
A

un lungo periodo di siccità nel comune di Seveso.

B

un prodotto per distruggere l’erba nelle coltivazioni.

C

una periodica malattia degli alberi.

D

un attacco di insetti nocivi di particolare aggressività.
(1 punto)

25. Cerchia il significato che le parole date hanno nel testo.
Massiccia:

Lesioni:

A

massa solida e compatta

A

ferite

B

piena

B

offese

C

grande, intensa

C

violenze

D

insieme di montagne

D

crepe

Contaminati:

Abbattuti:

A

unti

A

atterrati

B

avvelenati

B

uccisi

C

corrotti

C

buttati giù

D

aggiunti

D

tristi
(4 punti)
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26. Disastri ecologici si verificano purtroppo molto spesso. Scrivi un tema scegliendo una
delle due proposte.
a)

Racconta di qualche disastro ecologico di cui hai sentito parlare soffermandoti
anche sulle conseguenze sull’ambiente.

b)

Racconta quali sensazioni ha suscitato in te la lettura dei due testi proposti dalla prova.
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 pri nacionalnem preverjanju znanja
iz madžarščine v 6. razredu
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.3.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.3.1.2: Specifikacijska tabela, madžarščina, I. del, 6. razred
Preglednica 4.2.3.1.3: Specifikacijska tabela, madžarščina, II. del, 6. razred

4.2.3.2 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja
iz madžarščine v 9. razredu
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.3.2.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.3.2.2: Specifikacijska tabela, madžarščina, I. del, 9. razred
Preglednica 4.2.3.2.3: Specifikacijska tabela, madžarščina, II. del, 9. razred
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4.2.3.1 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz madžarščine v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacije o preizkusu znanja.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
NPZ iz madžarščine v 6. razredu je v šolskem letu 2014/2015 opravljalo 16 učencev dvojezičnih osnovnih šol.
Učenci so od možnih 40 točk dosegli povprečno 28,13 točke, kar je 70,31 %.
Preglednica 4.2.3.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

16
32
40
28,13
70,31
15,05
0,70
0,85

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

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
1. del preizkusa znanja
Izhodiščno besedilo je bilo neznano neumetnostno besedilo, in sicer opis drevesa tise z naslovom Az év fája, a
tiszafa, avtorja Andrása Victorja, prirejeno po reviji Szitakötő, 2011/2012. V tem delu preizkusa je bilo 15 nalog,
povezanih z izhodiščnim besedilom. Skupno število točk je 24.
Zmožnost sprejemanja/razumevanja in razčlenjevanja neznanega neumetnostnega besedila smo preverjali z
nalogami, ki zahtevajo pomensko razčlembo ter metajezikovno in besedno/slovnično razčlembo.
Pomensko razčlembo (zmožnost razumevanja besedila kot celote oziroma posameznih delov besedila ter
zmožnost razumevanja pomena posameznih besed) so zahtevale 1.–6. naloga, za skupaj 9 točk. Vsi učenci so
pravilno rešili 1. in 6. nalogo (IT = 1,00). Obe sta nalogi izbirnega tipa in preverjata prepoznavanje namena besedila
in pomena povedi s stalno besedno zvezo. Učenci so zelo dobro rešili 3. in 4. nalogo (IT-ja 0,88 in 0,94). Nalogi sta
zahtevali izpis odgovorov na vprašanji o izvoru imena drevesa in iz njegovega lesa pripravljenega izdelka ter
odločanje o pravilnosti trditev. Učenci so dobro rešili tudi 2. nalogo (IT = 0,81), kjer so morali na podlagi besedila
ugotoviti, katera slika prikazuje list in plod omenjenega drevesa. Najslabše je bila rešena 5. naloga (IT = 0,50), ki je
zahtevala izpis protipomenke iz besedila.
Metajezikovno in besedno/slovnično razčlembo so zahtevale naloge od 7–15, za skupno 15 točk. Z njimi smo
preverjali obvladovanje temeljnih jezikovnih pojmov, pravopis in funkcionalno rabo jezika. Naloge so bile srednje
zahtevne. Najbolje rešeni nalogi sta 7. in 9. (IT-ja 0,91 in 0,88). 7. naloga je preverjala zmožnost tvorbe zloženih
besed in njihovo uporabo, 9. naloga pa postavljanje besed v abecedni red. Dobro je bila rešena tudi 10. naloga (IT
= 0,78), kjer so morali učenci v besedilu najti podatka, zapisana s številko, in ju napisati z besedama ter
poimenovati besedno vrsto. Slabše rešene naloge so 8., 11., 12., 14. in 15. (IT-ji 0,56, 0,59, 0,53, 0,56 in 0,53).
8. naloga je preverjala zmožnost deljenja besed, 11. naloga je zahtevala prepoznavanje zemljepisnih lastnih imen
in pravilni zapis iz njih tvorjenih pridevnikov. 12. naloga je preverjala pravilnost zapisa stopnjevanih pridevnikov in
dopolnjevanje pridevnikov z ustreznimi končnicami. Pri 14. nalogi so morali učenci glagol v velelnem naklonu
spremeniti v povedega, povedi ustrezno, pri 15. pa tvoriti ustrezno vprašalno poved in pretvoriti trdilno poved v
nikalno.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.3.1.2: Specifikacijska tabela, madžarščina, I. del, 6. razred
Štev.
naloge

Taksonomska
stopnja

1.01

I

1.02

II

1.03

I in II

1.04

I, II in III

1.05

I

1.06

II

1.07

I

1.08

II

1.09

I

1.10

I

1.11

I in II

1.12

I in II

1.13

I in II

1.14

II

1.15

III
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Opis

Naloga izbirnega tipa. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (prepoznavanje namena besedila). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (na podlagi besedila ugotoviti, katera slika prikazuje list in
plod omenjenega drevesa). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z
eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (izpis tega, po čem je bilo drevo poimenovano, in tega, kaj
izdelujejo iz skorje drevesa). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je
z dvema točkama.
Naloga alternativnega tipa. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (pravilnost trditev). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je s tremi točkami.
Naloga kratkega odgovora. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (izpis protipomenke). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena
je z eno točko.
Naloga izbirnega tipa. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (ugotavljanje pomena stalne besedne zveze). Srednje
zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja tvorbo zloženih besed in njihovo
uporabo v povedih. Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema
točkama.
Naloga kratkega odgovora (pravilno deljenje besed). Preverja
besedno-slovnično razčlembo. Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena
je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja besedno-slovnično razčlembo
(postavljanje besed v abecedni red). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga dopolnjevanja in prepoznavanja. Preverja besedno-slovnično
razčlembo (izpis in zapis števnika ter prepoznavanje besedne vrste).
Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga prepoznavanja in dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično
razčlembo in pravopis (prepoznavanje zemljepisnih lastnih imen in
pravilni zapis iz njih tvorjenih pridevnikov). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo in
pravopis (stopnjevanje pridevnika ter dopolnjevanje povedi z
ustreznimi končnicami). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z
dvema točkama.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo in
pravopis (dopolnjevanje povedi s pravilnimi skloni samostalnikov).
Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo in
pravopis (pretvorba glagolske oblike iz velelne v povedno). Srednje
zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja besedno-slovnično razčlembo (tvorba
vprašalne povedi in pretvorba trdilne povedi v nikalno). Zahtevna
naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
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II. del preizkusa znanja
Naloge se navezujejo na odlomek iz umetne pravljice A vakond meséje, avtorice Ildikó Boldizsár prirejeno po viru
http.//www.sulinet.hu. V tem delu preizkusa je osem nalog, povezanih z izhodiščnim besedilom, skupno število
točk je 16.
Z nalogami smo preverjali zmožnost samostojnega branja in razumevanja neznanega umetnostnega besedila,
književno znanje in zmožnost tvorbe krajšega besedila, povezanega z izhodiščnim besedilom.
Samostojno razumevanje in razčlenjevanje izhodiščnega umetnostnega besedila so preverjale naloge od
2–7, za skupno 9 točk. Naloge so zahtevnejše od nalog prvega dela. Najbolje rešeni nalogi sta 2. in 3. naloga (IT-ja
0,81 in 0,84). 2. naloga je preverjala izpis časa dogajanja in utemeljitev odgovora s pomočjo besedila. Pri 3. nalogi
so morali učenci povedi oz. dogajanje postaviti v pravilno časovno zaporedje. Dobro so rešili tudi 5. nalogo (IT =
0,63), ki je sicer zahtevna naloga, saj so morali izluščiti, iz česa je veverica ugotovila, da se ji ni treba bati krta. Slabše
sta bili rešeni 4. in 6. naloga (IT-ja 0,53 in 0,41), obe sta zahtevni nalogi. 4. naloga je zahtevala dopolnjevanje
povedi v smislu besedila, 6. naloga je naloga odprtega tipa, ki preverja zmožnost sklepanja. Najslabše rešena je bila
7. naloga, pri kateri so morali učenci napisati sopomenko besede v besedni zvezi. Naloge ni nihče pravilno rešil.
Prepoznavanje književne vrste (umetna pravljica) je preverjala 1. naloga (IT = 0,75), ovrednotena z eno točko.
Učenci so nalogo dobro rešili.
Tvorbna naloga je bila 8. naloga. Učenci so morali napisati nadaljevanje zgodbe v 5–7 povedih po danih
navodilih (v imenu glavnega junaka, v prvi osebi ednine). Naloga je bila ovrednotena s 6 točkami: vsebina (2 točki),
slog (2), zgradba (1) in pravopis (1). Učenci so največ točk zbrali pri zgradbi (IT = 0,88), nekoliko manj pri vsebini in
slogu (IT-ja 0,72 in 0,66). Največ težav jim je – kot vsa leta – povzročal pravopis (IT = 0,38).

Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.3.1.3: Specifikacijska tabela, madžarščina, II. del, 6. razred
Štev.
naloge

Taksonomska
stopnja

2.01

I

2.02

II

2.03

II

2.04

III

2.05

III

2.06

III

2.07

II

2.08 A

III

2.08 B

III

2.08 C

III

2.08 D

II

Opis

Naloga izbirnega tipa in kratkega odgovora. Preverja prepoznavanje
vrste pravljice in utemeljitev odgovora. Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja razumevanje besedila (izpis časa
dogajanja in obrazložitev odgovora). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja razumevanje besedila (postavitev
povedi/dogajanja v pravilno časovno zaporedje). Srednje zahtevna
naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga dopolnjevanja. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (dopolnjevanje povedi skladno z besedilom).
Zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (na osnovi česa je veverica ugotovila, da se ji ni
treba bati krta). Zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (zmožnost sklepanja). Zahtevna naloga.
Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga kratkega odgovora. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (pripis sopomenke dane besede). Srednje
zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga preverja zmožnost tvorjenja krajšega besedila. Tvorba kratke
zgodbe po danih navodilih. Kriteriji: vsebina, slog, zgradba in pravopis.
Ovrednotena je s šestimi točkami.
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0,75

0,56
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0,12
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0,38

0,63

0,63

0,41

0,14

0,00
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0,88
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Sklepne ugotovitve
PK je z dosežki učencev pri NPZ-ju zadovoljna. Rezultati so boljši kakor v preteklih letih, kar pa pri tako
majhnem številu učencev ne dopušča nobenih posplošitev in sklepanj. NPZ so učenci in učitelji ocenili kot
korektno pripravljeno in učencem primerno. Učenci so najbolje reševali naloge dopolnjevanja in kratkih
odgovorov. Pomanjkljivosti so se pokazale pri slovničnih nalogah in pravopisu.
Elektronsko vrednotenje smo izvedle članice PK in nekaj učiteljic istočasno z vrednotenjem preizkusov v
9. razredu. Ker se je takšna izvedba moderacije in vrednotenja pokazala za manj primerno, bo PK za naslednje
leto iskala optimalnejšo rešitev.
Rezultate preverjanja znanja in ugotovitve bomo učiteljem predstavili na srečanjih študijskih skupin.
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MELLÉKLET AZ I. RÉSZHEZ

Az év fája, a tiszafa
1.

Vadászó őseink tiszafából készítették legjobb íjaikat, mert kemény, rugalmas, és jól tartja
alakját. Bár nehezen faragták és alakították, megérte: ezek az íjak soha nem hagyták
cserben a vadászt. Ötezer évvel ezelőtt készített tiszafaíjakat is őriznek múzeumban.

2.

Tudományos (latin) neve – taxus (ejtsd: takszusz) – is az íjjal kapcsolatos. A szó eredete
ugyanis a szkíta taksza, amely íjat jelent. A tiszafa tehát a fegyverről kapta a nevét, s
csak véletlenül egyezik a Tisza folyó nevével. Szinte minden szláv nyelven tisz vagy
tisza a fa neve. Dánia (Danmark) nevében a dan tag is valószínűleg tiszafából készült
íjat jelent. Talán annak emlékére, hogy a kora középkorban ezzel a fegyverrel foglalták
el az addig ott lakóktól a területet, ahol most élnek.

3.

A tiszafa a fenyők, a cédrus, a ciprus, a boróka, a
tuja rokona, s hasonlít is ezekre, mert hosszúkás
tűlevelei vannak, amelyek egész évben
folyamatosan cserélődnek. Télen is zöldek. A
tiszafa tűlevelei nagyjából 2 cm hosszúak,
sötétzöldek, nem szúrnak. Jellemzően az ág két
oldalán helyezkednek el, kettős fésűt formázva.
A tiszafák lassan nőnek, nem túl magasra, és
nagyon sokáig élnek. Nem ritka az ötszáz vagy
akár ezeréves fa sem. Egy öreg példány korát
nehéz megállapítani, mert az évszázadok alatt 2–3 méter szélesre vastagodó törzs
idővel üregessé válik, ezért nem lehet megszámlálni az évgyűrűket. Egy angliai
temetőben álló, becslések szerint 3–5000 éves tiszafa feltehetően Európa legöregebb
fája.

4.

Magyarországon őshonos ugyan, de nem gyakori. Magja körülbelül 6 mm hosszú, és
kemény. Kívülről élénkpiros, bogyóra emlékeztető, felül nyitott magköpeny burkolja,
amely édes. A madarak meg is eszik, és a magokat itt-ott elpottyantják. A magköpenyt
kivéve a tiszafa minden része mérgező az emberek és például a lovak számára is.
Érdekes, hogy a szarvasok és őzek viszont minden gond nélkül rágják a leveleit.
Megízlelhetjük a bogyóit, ha találunk pirosat, de legyünk óvatosak, s csak a
magköpenyt fogyasszuk el, a magot ne! Szerencsére a mag igen keserű, ezért ha valaki
tudatlanságból kettéharapja, azonnal ki is köpi.

5.

Ha egy növény mérgező, abból általában gyógyszer is készül. Így van a tiszafa esetében
is. Rákellenes szert állítanak elő belőle. Ez a taxol, amelyet a tiszafa csak
Észak-Amerikában élő egyik változatának kérgében fedeztek fel. A fák tömeges kivágása
azonban veszélybe sodorta a fajt. Később kidolgozták a módját, hogy a sokkal gyakoribb
közönséges tiszafa leveléből kivont anyagból is elő lehet állítani a gyógyszert.

6.

Ennyi érdekesség alapján nem csoda, hogy 2011-ben a tiszafa lett az év fája: így talán
nagyobb figyelmet szentelnek neki az erdészek és az iskolák is.
(Victor András, Szitakötő, 2011/2)
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MELLÉKLET A II. RÉSZHEZ

Boldizsár Ildikó: A vakond meséje (részlet)
Egyszer a vakond – talán szórakozottságból, talán figyelmetlenségből, de az is lehet,
hogy csupán véletlenségből – túl messzire kóborolt el otthonától. Igencsak meglepődött,
amikor kidugta fejét a földből. A talajt száraz tűlevelek borították, és alaposan megszurkálták
az orrát. És ez még nem volt elég! A fejére is egyfolytában tűlevelek potyogtak. »Hűha! –
gondolta a vakond. – Csak nem egy fenyőerdőbe tévedtem?«
Hallott már egyet s mást a fenyvesekről, az édesanyja egyenesen azt állította, hogy a
lucfenyők, vörösfenyők és jegenyefenyők országa veszedelmes vidék, s aki egyszer betéved
oda, nem ússza meg sérülések nélkül. De a vakond nem rettent meg. Úgy döntött, hogy ha
már idekerült, körülnéz egy kicsit.
Nem volt könnyű dolga. A tűlevelek minden lépésnél belemélyedtek a talpába és a
bársonybundájába, alig győzte kiszedegetni őket. Egyszer amint éppen megállt, hogy
megszabadítsa testét a tűlevelektől, egy toboz koppant a fején.
– Ki dobálózik itt? – bosszankodott a vakond.
Válasz helyett újabb ütések záporoztak rá. Hamarosan észrevette, hogy az egyik ágról
hosszú farkú állat rugaszkodik el. Most először bánta, hogy nincsenek szárnyai, és nem tudja
üldözőbe venni a pimasz dobálót.
De a pimasz dobáló nem is akart elmenekülni. Lassan ereszkedett lefelé a fáról, és
amikor földet ért, odapenderült a vakond elé.
– Jó estét! – köszöntötte.
– Ezt nevezik errefelé jó estének? – mutatott a tobozokra a vakond.
– Csak azért dobáltalak meg, hogy észrevegyél – nevetett a vörös bundájú állat.
– Aha! – vakarta a fejét a vakond. – Meglepő módja a figyelemfelhívásnak.
– Nem tudtam eldönteni, hogy féljek-e tőled, vagy ne féljek.
– És most már tudod?
– Hát persze! Olyan mulatságos arcot vágtál, amikor rád ejtettem az első tobozt, hogy
rájöttem, nem kell tartanom tőled.
– Furcsa módszereid vannak – jegyezte meg a vakond. – Csak nem a nagy
Tobozdobbancshoz van szerencsém személyesen?
– Olyan nincs is! – kacagott az állat. – Én a mókus vagyok.
A vakond testét melegség öntötte el erre a szóra, s a mókus kacagását hallgatva úgy
érezte, hogy egyetlen percet sem bírna ki többé nélküle.
– Én a vakond vagyok – mutatkozott be.
– Olyan jó, hogy jöttél! – lelkendezett a mókus. – Úgy unatkozom! A fenyőerdőben
csupa unalmas állat lakik!
– Unatkozol? Hát azt meg hogy csinálod? – érdeklődött a vakond, akinek fogalma sem
volt arról, hogy unatkozni is lehet.
– Jaj, de mulatságos fickó vagy te! – nevetett a mókus. – Az az unatkozás, amikor nem
tudod, hogy mit csinálj!
– És miért nem alszol ilyenkor? – kérdezte a vakond. – Elég későre jár.
– Unatkozva aludni sem lehet – magyarázta a mókus, és felfelé indult egy lucfenyőn. –
Gyere utánam!
A vakond ezen az éjszakán másodszor kezdte sajnálni, hogy nincs szárnya, de most
egészen más okból, mint az előbb.
(A http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/modulleirasok/5._evfolyam/
c_tipus/szovc_05_diak.pdf nyomán. Letöltve: 2015. március 2-án.)
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I. RÉSZ
Az I. rész feladatai Az év fája című szöveghez kapcsolódnak. Figyelmesen
olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!
1. Mi a mellékelt szöveg célja? Karikázd be a legmegfelelőbb válasz betűjelét!
A

Hogy bemutassa, hogyan éltek a magyarok ősei.

B

Hogy bemutassa, milyen fák vannak Európában.

C

Hogy bemutassa, mire használják a tiszafát.

D

Hogy bemutassa a tiszafát.
(1 pont)

2. Írj X betűt az alá a kép alá, amelyiken a tiszafa levele és magja látható! Segít a
szöveg 3. és 4. része.

__________

__________

__________

(1 pont)
3. Válaszolj röviden a kérdésekre! A választ a zárójelben megadott részben találod.
3. a) Miről kapta a tiszafa a nevét? (2. rész)
________________________________________
(1 pont)
3. b) Mit készítenek a tiszafa kérgéből? (5. rész)
________________________________________
(1 pont)
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4. Igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi állítások? Karikázd be az I-t vagy a H-t!
Őseink azért készítették tiszafából az íjakat, mert könnyen meg
lehet munkálni.

I

H

Az idős tiszafák korát könnyen megállapíthatjuk az évgyűrűkből.

I

H

A tiszafa magja mérgező és rossz ízű.

I

H
(3 pont)

5. Írd ki a 4. részből az alábbi szó ellentétes jelentésű párját!
ritka _____________________________
(1 pont)
6. Karikázd be annak a mondatnak a betűjelét, amelyik megfelel az alábbi mondat
jelentésének!
Ezek az íjak soha nem hagyták cserben a vadászt.
A

Ezek az íjak néha elhagyták a vadászt.

B

Ezek az íjak néha könnyen törtek.

C

Ezek az íjak sosem szolgáltak jól.

D

Ezek nagyon jó íjak voltak.
(1 pont)

7. Kapcsolj a levél szóhoz olyan utótagot, hogy a mondatba illő összetett szavakat
kapjad! Ha kell, toldalékold is a szavakat!
hullás, írás, bélyeg, titok
Napjainkban nem divat a levél _________________, mert már mindenkinek van
telefonja.
Levél _________________ csak a postán lehet vásárolni.
(2 pont)
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8. Válaszd el minden lehetséges helyen!
legöregebb _________________________________
(1 pont)
9. Számozással 1-től 5-ig állítsd betűrendbe az alábbi szavakat!
____cédrus

_____tuja

____ciprus

____tiszafa

_____boróka

(1 pont)
10. a) Töltsd ki a táblázatot a szöveg alapján! Betűkkel írj!
A levelek hosszúsága

A mag hosszúsága

______________ centiméter

______________ milliméter

(1 pont)
10. b) Milyen szófajúak a beírt szavak?
________________________________________
(1 pont)
11. a) Húzd alá az alábbi szövegben a földrajzi neveket!
Magyarországon már nem gyakori a tiszafa. Elnevezése csak véletlenül
egyezik meg a Tisza folyó nevével.
(1 pont)
11. b) Pótold megfelelően az alábbi mondatokban az a) feladatban aláhúzott nevek
-i képzős alakját!
A ________________________ halászok elsősorban harcsára halásznak.
Iskolánk egy __________________________ iskolával is jó kapcsolatokat ápol.
(1 pont)
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12. Írd be az első vonalra a zárójelben levő szó megfelelően toldalékolt alakját! Majd
pótold a hiányzó magánhangzókat a következő két mondatban!
A tölgyfa általában ______________________, mint a tiszafa.
(magas)
A tölgyfa lombhullat___ fa.
A tiszafa toboza gömböly____.

(2 pont)

13. Egészítsd ki a mondatokat a Tisza szó megfelelően toldalékolt alakjával!
A __________________ sok mellékfolyója van.
(Minek?)
A halászok minden évben sok halat fognak ki a _________________________.
(Miből?)
(2 pont)
14. Helyezd be a második mondatba az első mondatban aláhúzott szó megfelelő
alakját!
Csak a magköpenyt fogyasszuk el, a magot ne!
Peti tegnap reggelire egy kiflit és egy joghurtot _____________________________ .
(1 pont)
15. a) Kérdezz rá egész mondattal az aláhúzott részre!
A fák tömeges kivágása azonban veszélybe sodorta a fajt.
____________________________________________________________________
(1 pont)
15. b) Alakítsd át tagadó mondattá az alábbi mondatot!
A fák tömeges kivágása azonban veszélybe sodorta a fajt.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(1 pont)
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II. RÉSZ
A II. rész feladatai A vakond meséje című szöveghez kapcsolódnak.
Figyelmesen olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!
1. a) Mi a mellékelt szöveg? Húzd alá a megfelelőt!
népmese

műmese

b) Választásodat indokold is meg!
____________________________________________________________________
(1 pont)
2. a) Melyik napszakban történik a cselekmény?
____________________________________________________________________
b) Miből derül ez ki? Írj ki a szövegből egy példát!
____________________________________________________________________
(1 pont)
3. Tedd számozással időrendi sorrendbe az eseményeket!
______ Vidáman bemutatkoztak egymásnak.
______ Váratlanul tobozzápor hullott a fejére.
______ A vakond egy, számára új helyen nézett ki a földből.
______ A mókus leereszkedett az ismeretlen vendéghez.
______ A mókus nagyon örült a vakondnak.
(2 pont)
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4. Fejezd be a mondatokat a szöveg értelmében!
A vakond úgy döntött, körülnéz a tűlevelű erdőben, pedig ____________________
______________________________________________________________________ .
A mókus azért örült meg a vakondnak, mert szerinte az erdőben
______________________________________________________________________ .
(2 pont)
5. Miből állapította meg a mókus, hogy nem kell félnie a vakondtól?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(1 pont)
6. a) A vakond kétszer is szeretett volna repülni és utolérni a mókust. Fogalmazd
meg, miért kívánta ezt először!
____________________________________________________________________
(1 pont)
6. b) Szerinted másodszor miért sajnálta, hogy nincs szárnya?
____________________________________________________________________
(1 pont)
7. Írd a vonalra az aláhúzott szó rokon értelmű megfelelőjét!
pimasz dobáló _______________________________________
(1 pont)
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8. Meséld el a történet folytatását a vakond nevében (egyes szám első személyben)
5–7 mondatban!
a

b

c

d

2

2

1

1

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4.2.3.2 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz madžarščine v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacije o preizkusu znanja.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
NPZ iz madžarščine v 9. razredu je v šolskem letu 2014/2015 opravljalo 20 učencev dvojezičnih osnovnih šol. Ti so
od možnih 60 točk dosegli povprečno 31,20 točke, kar je 52,00 %.
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

20
40
60
31,20
52,00
16,68
0,52
0,88

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

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
I. del preizkusa znanja
V tem delu sta bili dve izhodiščni besedili, prvo, bolj obsežno je bila predstavitev madžarskega Nobelovega
nagrajenca Alberta Szent-Györgyija, drugo pa kratka predstavitev rastline paprika. Obe sta bili prirejeni po viru s
spletne strani www.feltalaloink.hu. V tem delu je bilo 20 nalog, povezanih z izhodiščnima besediloma.
Zmožnost sprejemanja/razumevanja in razčlenjevanja neznanega neumetnostnega besedila smo preverjali z
nalogami, ki zahtevajo pomensko razčlembo, okoliščinsko/pragmatično razčlembo, metajezikovno in
besedno/slovnično razčlembo ter tvorjenje besedila.
Pomensko razčlembo (razumevanje besedila oziroma delov besedil ter zmožnost razumevanja pomena
posameznih besed) so zahtevale naloge od 2–9 skupno število točk je 13.
Učenci so najboljše rešili 4. nalogo (IT = 0,93), ki je zahtevala pravilnost trditev. Sledita ji 7. naloga (IT = 0,90), ki je od
učencev zahtevala, naj na podlagi besedila utemeljijo, da slika prikazuje Szent-Györgyija in 6. naloga (IT = 0,85), ki je
zahtevala razlago tega, v čem se ta znanstvenik razlikuje od drugih madžarskih Nobelovih nagrajencev. Dobro je bila
rešena tudi 2. naloga (IT = 0,70), ki je zahtevala izpis znanstvenih poimenovanj spojine. 9. naloga (IT = 0,60) je
preverjala izpis sopomenke dane besedne zveze in razlago pomena stalne besedne zveze. Slabše so se učenci
odrezali pri 5. nalogi (IT = 0,55 ), ki je zahtevala dopolnjevanje povedi v smislu besedila. Najslabše so rešili 3. (IT = 0,40)
in 8. nalogo (IT = 0,35). Pri prvi so morali utemeljiti svoj odgovor na vprašanje, ali bi znanstvenik lahko že prej odkril
vitamin C, druga pa je zahtevala prikaz »poti paprike« z izpisom ustreznih zemljepisnih imen, narodov in stoletij.
Okoliščinsko/pragmatično razčlembo je zahtevala 1. naloga (IT = 0,95), ovrednotena z 1 točko. Zahtevala je
izbiro najprimernejšega naslova za dano besedilo.
Metajezikovno in besedno/slovnično razčlembo so zahtevale naloge od 10–19. S temi nalogami smo preverjali
obvladovanje temeljnih jezikoslovnih pojmov in funkcionalno rabo jezika. Skupno je bilo mogoče doseči 16 točk.
Najbolje rešeni sta bili nalogi 15 in 17 (IT-ja 0,80 in 0,75). Pri prvi so morali učenci zapisati števnik z besedo, pri
drugi pa ugotoviti stavčne člene in jih vpisati v vejnato analizo. Srednje dobro sta bili rešeni 10. in 12. naloga (IT-ja
0,53 in 0,57). 10. naloga je zahtevala tvorbo ustreznih sestavljenih besed in njihovo vstavljanje v povedi z
ustreznimi končnicami. 12. naloga je preverjala vstavljanje besed v povedi z ustreznim sklonom oziroma ustrezno
pripono. Slabo so bile rešene 11., 14. in 19. naloga (IT-ji 0,25, 0,30 in 0,30). Pri 11. nalogi so morali učenci zamenjati
samoglasnike v besedah tako, da so dobili besede z nasprotno samoglasniško harmonijo. 14. naloga je preverjala
poznavanje in uporabo glagolskih predpon, 19. naloga pa zmožnost preoblikovanja pojasnjevalne povedi v
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posledično. Slabše rešena je bila 18. naloga (IT = 0,20), ki je preverjala prepoznavanje podredno zložene povedi.
Učenci so izredno slabo rešili 13. in 16. nalogo (IT-ja 0,05 in 0,10). Pri 13. nalogi so morali poiskati vsiljivca med
naštetimi besedami glede na besedno vrsto in utemeljiti svojo izbiro. 16. naloga je preverjala zmožnost tvorbe
vprašalne povedi iz velelne.
Tvorbna naloga je bila 20. (IT = 0,43). Zahtevala je tvorbo krajšega neumetnostnega besedila (uradno pismo) z
uporabo danih podatkov. Vrednotili smo vsebino (2 točki), slog (1), zgradbo (2) in pravopis (1). Naloga je bila v
celoti slabše rešena. Največ težav je učencem povzročala zgradba (IT = 0,28).

Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.3.2.2: Specifikacijska tabela, madžarščina, I. del, 9. razred
Štev.
naloge

Taksonomska
stopnja

1.01

II

1.02

I

1.03

III

1.04

I in II

1.05

I

1.06

II

1.07

III

1.08

III

1.09

I in II

1.10

II in III

1.11

II

1.12

I in II

1.13

II

1.14

II

1.15

I

Opis

Naloga izbirnega tipa. Preverja bralno razumevanje oz. okoliščinskopragmatično razčlembo (izbira najprimernejšega naslova za dano
besedilo). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (izpis znanstvenih poimenovanj). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (sklepanje z utemeljevanjem). Zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga alternativnega tipa. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (pravilnost trditev). Manj zahtevna naloga.
Ovrednotena je s tremi točkami.
Naloga dopolnjevanja. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (dopolnjevanje povedi v smislu besedila). Manj
zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga odprtega tipa. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (razlaga tega, v čem se znanstvenik razlikuje od drugih
madžarskih Nobelovih nagrajencev). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (utemeljevanje povezanosti besedila in slike). Zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja bralno razumevanje oz. pomensko
razčlembo (dopolnjevanje z ustreznimi zemljepisnimi imeni, imeni
narodov in stoletji). Zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema
točkama.
Naloga kratkega odgovora. Preverja razumevanje oz. pomensko
razčlembo (izpis sopomenke dane besedne zveze in razlago stalne
besedne zveze). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema
točkama.
Naloga tvorbe sestavljenih besed in naloga dopolnjevanja. Preverja
besedno-slovnično razčlembo (tvorba sestavljenih besed z ustreznimi
končnicami in njihovo vstavljanje v povedi). Zahtevna naloga.
Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga prepoznavanja in dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično
razčlembo (glasoslovje). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z
eno točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja besedno-slovnično razčlembo
(vstavljanje besed v povedi z ustreznimi končnicami). Srednje
zahtevna naloga. Ovrednotena je s tremi točkami.
Naloga prepoznavanja in povezovanja. Preverja besedno-slovnično
razčlembo (prepoznavanje in utemeljevanje besedne vrste). Srednje
zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga dopolnjevanja. Preverja pravilno uporabo besednih vrst
(glagol). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga kratkega odgovora. Preverja besedno-slovnično razčlembo
(zapis števnika z besedami). Upošteval se je samo pravilen zapis. Manj
zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.

IT

ID

0,95

0,10

0,70

0,26

0,40

0,09

0,93

0,27

0,55

0,51

0,85

0,28

0,90

0,20

0,35

0,25

0,60

0,37

0,53

0,24

0,25

0,41

0,57

0,33

0,05

0,52

0,30

0,38

0,80

0,44
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1.16

I

1.17

II

1.18

II

1.19

III

1.20 A

III

1.20 B

III

1.20 C

III

1.20 D

II

Naloga odprtega tipa (tvorba vprašalne povedi iz velelne). Preverja
besedno-slovnično razčlembo. Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je
z eno točko.
Naloga prepoznavanja in povezovanja. Preverja besedno-slovnično
razčlembo (prepoznavanje in vpis stavčnih členov v vejnato analizo).
Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je s tremi točkami.
Naloga prepoznavanja in povezovanja. Preverja prepoznavanje
podredno zloženih povedi. Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z
eno točko.
Naloga prepoznavanja in pretvarjanja. Preverja pretvarjanje
pojasnjevalne povedi v posledično. Zahtevna naloga. Ovrednotena je
z eno točko.
Naloga preverja zmožnost tvorjenja krajšega neumetnostnega
besedila (uradno pismo) z uporabo danih podatkov. Kriteriji: vsebina,
slog, zgradba in pravopis. Ovrednotena je s šestimi točkami.

0,10

- 0,24

0,75

0,40

0,20

0,50

0,30

0,54

0,53

0,58

0,40

0,50

0,28

0,41

0,55

0,51

II. del preizkusa znanja
Naloge se navezujejo na odlomek iz romana Vilma doktorasszony, avtorice Erzsébet Kertész. V tem delu preizkusa
je 12 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 (nadaljevanje zgodbe z uporabo dvogovora).
Zmožnost razumevanja besedila so preverjale naloge od 3–9, pri katerih je bilo mogoče doseči skupno 12 točk.
Učenci so srednje dobro rešili 3., 6. in 9. nalogo (IT-ji 0,62, 0,60 in 0,60). Pri 3. nalogi so morali izpisati kraj dogajanja
in izbrati čas dogajanja ter svojo izbiro utemeljiti, pri 6. pa obkrožiti besedo, ki najbolj označuje čustva glavne
junakinje, in izpisati poved, iz katere so to ugotovili. 9. naloga je preverjala pravilnost trditev. Učenci so slabše rešili
5., 7. in 8. nalogo (IT-ji 0,48, 0,50 in 0,50). 5. naloga je zahtevala izpis imen, narodnosti in smeri študija oseb, ki so
pomagale glavni junakinji, 7. pa sklepanje na družinsko stanje glavne junakinje iz besedila. 8. naloga je zahtevala
poimenovanje dveh reči, ki sta bili tuji glavni junakinji v obnašanju žensk. Najslabše je bila rešena 4. naloga (IT =
0,30), pri kateri so učenci morali napisati kratek opis šolanja glavne junakinje v domovini.
Literarnovedno znanje so za 6 točk preverjale naloge 1, 2, 10 in 11. Učenci so srednje dobro rešili 1. nalogo (IT = 0,57),
ki je preverjala prepoznavanje književne vrste in njene oblike. Slabše so rešili 11. nalogo (IT = 0,45), pri kateri so
morali obkrožiti književno delo, za katerega lahko sklepamo, da v njem nastopa tudi en madžarski pesnik.
Najslabše rešeni nalogi sta 2. in 10. (IT-ja 0,15 in 0,20). Pri 2. nalogi so morali dopolniti podnaslov besedila, 10.
naloga je zahtevala ugotavljanje sodobnikov avtorice besedila s pomočjo sklepanja.
Tvorbna naloga je bila 12., pri kateri so učenci morali nadaljevati zgodbo z uporabo dvogovora v 5–7 povedih.
Vrednotili smo vsebino (2 točki), slog (2), zgradbo (1) in pravopis (1). Naloga je bila srednje dobro rešena. Največ
točk so učenci zbrali pri vsebini in zgradbi (IT-ja 0,63 in 0,65), srednje dobro so se odrezali pri slogu (IT = 0,50).
Največ težav jim še vedno povzroča pravopis (IT = 0,25).
Vzrok za slabši uspeh pri drugem delu testa je najbrž v dolžini in zahtevnosti umetnostnega besedila in v tem, da
učenci vedno manj berejo podobna besedila in imajo skromen besedni zaklad.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.3.2.3: Specifikacijska tabela, madžarščina, II. del, 9. razred
Štev.
naloge

Taksonomska
stopnja

2.01

I in II

2.02

II

2.03

I, II in III

2.04

III

2.05

II

2.06

I

2.07

III

2.08

II

2.09

II in III

2.10

I

2.11

II

2.12 A

III

2.12 B

III

2.12 C

III

2.12 D

II

Opis

Naloga izbirnega tipa. Preverja prepoznavanje književne vrste in njene
oblike. Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga dopolnjevanja. Preverja samostojno razumevanje besedila
(dopolnitev podnaslova besedila). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je z eno točko.
Naloga kratkega odgovora. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (izpis kraja dogajanja in ugotovitev časa
dogajanja ter utemeljitev izbire). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je z tremi točkami.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (kratek povzetek šolanja glavne junakinje v
domovini). Zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga povezovanja. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (izpis imen, narodnosti in študija oseb, ki so
pomagale glavni junakinji). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z
dvema točkama.
Naloga prepoznavanja. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (izbira čustva in izpis povedi kot
argumentacije). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje (sklepanje na
družinsko stanje glavne junakinje na podlagi besedila). Zahtevna
naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga odprtega tipa. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (poimenovanje dveh reči, ki sta bili tuji glavni
junakinji). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga alternativnega tipa. Preverja samostojno razumevanje in
razčlenjevanje besedila (pravilnost trditev). Srednje zahtevna naloga.
Ovrednotena je z dvema točkama.
Naloga izbirnega tipa. Preverja literarnovedno znanje (sodobniki
pisateljice). Manj zahtevna naloga. Ovrednotena je z eno točko.
Naloga izbirnega tipa in utemeljevanja. Preverja literarnovedno znanje
(izbira književnega dela, v katerem najverjetneje nastopa tudi
madžarski pesnik). Srednje zahtevna naloga. Ovrednotena je z dvema
točkama.
Naloga preverja zmožnost tvorjenja krajšega neumetnostnega
besedila (nadaljevanje zgodbe z uporabo dvogovora v 5–7 povedih po
danem navodilu. Kriteriji: vsebina, slog, zgradba in pravopis.
Ovrednotena je s šestimi točkami.

IT

ID

0,57

0,45

0,15

0,55

0,62

0,30

0,30

0,51

0,48

0,71

0,60

0,50

0,50

0,33

0,50

0,46

0,60

0,25

0,20

0,12

0,45

0,57

0,63

0,64

0,50

0,69

0,65

0,44

0,25

0,55

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

183

Sklepne ugotovitve
PK z rezultati NPZ-ja ni v celoti zadovoljna. Povprečje je nekoliko nižje od povprečij zadnjih let. Vzroke za to
lahko iščemo v dolžini in zahtevnosti besedil. Čeprav nobeno izhodiščno besedilo ni presegalo običajne
dolžine, sta bili obe dokaj zahtevni, po mnenju učiteljev je učencem primanjkovalo časa za ponovni pregled
svojih rešitev. Učenci premalo berejo v madžarskem jeziku, posledično imajo pomanjkljivo besedišče, kar se
pozna predvsem pri nalogah odprtega tipa ter tvorbnih nalogah. Opažamo tudi trend upada znanja na
področju pravopisa, slovnice in književnega znanja oz. uporabe pridobljenega znanja. Razvijanju teh
zmožnosti je potrebno načrtno posvečati več pozornosti pri pouku in sproti preverjati, ali učenci napredujejo
na tistih področjih, na katerih se pri NPZ-ju kaže nižja uspešnost.
Četudi so učitelji bili deležni izobraževanj s področja bralne pismenosti, bo potrebno bralnim tehnikam
posvetiti še več pozornosti. Enako velja za sestavo primernih preizkusov znanja na različnih taksonomskih
stopnjah.
Elektronsko vrednotenje smo izvedle članice PK in nekaj drugih učiteljic. S potekom nismo bili v celoti
zadovoljni. Ker je (zaradi majhnega števila preizkusov) tehnično nemogoče pred vrednotenjem opraviti
moderacijo, smo imeli pri moderaciji in vrednotenju kar nekaj težav, posledica tega je bilo visoko število
poizvedb v primerjavi s prejšnjimi leti. Zaradi nemotenega in kakovostnejšega dela v bodoče načrtujemo
manj učiteljev ocenjevalcev.
Rezultate preverjanja znanja in ugotovitve bomo učiteljem predstavili na srečanju študijske skupine.

184

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA v šolskem letu 2014/2015

MELLÉKLET AZ I. RÉSZHEZ
A C-vitamint magyar ember, Szent-Györgyi Albert fedezte föl és állította elő legelőször a világon.
A C-vitamin, azaz aszkorbinsav, amiből legalább 50–60 milligrammra az egészséges
szervezetnek naponta szüksége van, olyan anyag, amelyből a legtöbb éppen Szegeden volt
található az 1930-as évek elején, amikor Szent-Györgyi ott egyetemi tanárként működött.
A fiatal kutató, aki 1893-ban született, az orvosi diploma megszerzése
után több mint tíz évig tanult, kutatott és dolgozott Hollandiában,
Németországban, Angliában és Amerikában. Már ekkor sikerült egy
általa először "ignose" (nemtudom-mi-cukor) majd "Godnose"-nak
(Isten-tudja) elkeresztelt vegyületet tiszta állapotban előállítania. Mivel
a tudomány ezt nem vette komolyan, kénytelen volt a hangzatos
"hexuronsavra" keresztelni az anyagot. Mindössze 25 grammnyi por
volt egy kis üvegcsében belőle a zsebében, amikor Szegedre érkezett.
Mindig is gyanakodott rá, hogy a vegyület a C-vitaminnal azonos, de
mivel a vitaminokat szerinte enni kell elsősorban, úgy gondolta, inkább
a szakácsoknak kell vele foglalkozni, mintsem a tudósoknak.
Szegeden fölkereste egy még nála is fiatalabb kutató, és munkát kért.
Amikor Szent-Györgyi kereken megkérdezte, mihez ért, a fiatalember azt válaszolta, hogy meg
tudja állapítani, egy adott anyag tartalmaz-e C-vitamint, vagy sem. Szent-Györgyi kivette a
szájából a hosszú szárú angol pipáját, és átadott neki egy kémcsövet, amelynek az alján volt
valami por. Aszkorbinsav volt (azaz "hexuronsav"), és a fiatalember egyben volt csak bizonyos:
az aszkorbinsav nem lehet azonos a C-vitaminnal. 1931 novemberében már mindketten tudták,
hogy igen.
Most már csak az volt a kérdés, miből lehetne nagy mennyiségben előállítani a vitamint. A
mellékvesékből, káposztából, narancsból csak grammokat sikerült. Szent-Györgyi külföldi
tanulmányútja során szinte minden növényt kipróbált. Cambridge-ben még majdnem a paprikát
is, de az árus azt mondta: »Meg ne vegye, uram, ez mérgező!«
Egyik este a felesége friss paprikát rakott a vacsora mellé az asztalra. A professzor szerette a
békességet, a paprikát meg nem; egy óvatlan pillanatban a zsebébe dugta hát. Midőn a
vacsorától felkelt, akkor jutott csak eszébe, hogy szinte ez az egyetlen növény, amit még nem
próbált ki. A laboratóriuma volt a lakása is ekkoriban, így éjfélre már tudta, hogy a szegedi
pirospaprika a legcsodálatosabb aszkorbinsavraktár, amely csak a világon van. Grammonként
2 milligramm C-vitamin van benne. Az alsóvárosi parasztok igencsak nekicsodálkoztak, hogy ez
a bogaras professzor kocsi számra vásárolja tőlük a paprikát. Két egymást követő menetben
három és fél kiló kristályos aszkorbinsavat sikerült előállítania Szent-Györgyinek.
Szent-Györgyi 1937-ben élettani-orvosi Nobel-díjat kapott a C-vitaminnal kapcsolatos
kutatásaiért. Ő az egyetlen olyan magyar tudós, aki szülőhazájában érdemelte ki e magas
kitüntetést.
A paprikát mi, magyarok tettük híressé, bár e növény nem
őshonos nálunk. A paprika elnevezés tőlünk származik, bár
eredője a szerb "papar" (bors) szó. A magyar kertészek nagy
szeretettel és hozzáértéssel gondozták, nemesítették
kedvenc fűszernövényüket, aminek eredményeként számos
változatát sikerült kitenyészteni. Mindezek ellenére a paprika
csak a XVII. században jutott el Magyarországra. Egy
legenda szerint egy magyar szolgálólány csente el a "török
bors" magvait a budai Mehmed pasa kertjéből. A törökök a
spanyolok vagy a portugálok közvetítésével ismerkedtek meg
vele a XVI. vagy XVII. században.
Őshazája Közép- és Dél-Amerika.
(A www.feltalaloink.hu nyomán)
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MELLÉKLET A II. RÉSZHEZ

Kertész Erzsébet: Vilma doktorasszony (részlet)
A zürichi egyetem, amely 1864-ben nyitotta meg kapuit a nők előtt, még érettségi vizsgát
sem követelt hallgatónőitől. Hogyan is követelhette volna? Hiszen azok az elszánt, minden
nehézséget vállaló teremtések, akik tanulni jöttek Zürichbe, hazájukban nem járhattak
középiskolába, s nem tehettek érettségi vizsgát. Amikor Vilma megkapta a leckekönyvét, száztíz
nőhallgatója volt az egyetemnek, ezek közül nyolcvanegy orvostanhallgató. Az első előadásra
riadt-szorongva lépett be, és csak akkor enyhült kicsit a szorongása, amikor sok társnőjét
meglátta. »Ha ennyien vállalkoztak a tanulásra, akkor talán nekem is sikerül!« – gondolta, és
lopva elnézte az első sorokban elhelyezkedő nőket. Ő is előreült, a panzióbeli oroszok közé,
Lydia, újdonsült finn barátnője, noha bölcsészetre járt, elkísérte az első órára. Másik lakótársnője,
Pulherija, segített a tantárgyak megválasztásában; ő már ötödéves hallgatója volt az
egyetemnek.
Vilma engedelmesen követte Pulheriját egyik előadóteremből a másikba. A szünetekben a
folyosók benépesültek, mindenütt idegen beszéd ütötte meg a fülét, németet szinte alig hallott.
Hányfajta hajviselet, hányfajta öltözék, hányfajta arc… Pulherija bátorítóan karolt belé, s az egyik
ablakmélyedéshez vezette.
– Pihenjünk itt meg egy kicsit, látom, fáraszt ez a sok újfajta benyomás. Én is így voltam az
első napon. Aztán nagyon gyorsan megszoktam mindent. Megtanultam a német mellett egy kicsit
angolul, franciául, nem idegen számomra ez a sokfajta beszéd, sőt mulattat, hogy annyiféle
emberrel kerülök össze. Majd meglátod, te is milyen hamar megbarátkozol az egyetemmel! A
tanárok nagy része nagyon kedves hozzánk, nőkhöz; persze akad köztük néhány, aki a
legszívesebben kitiltana valamennyiünket az egyetemről. De szerencsére ezek kivételek. Ha
valami problémád lesz, fordulj csak Frey professzorhoz.
Vilma engedelmesen bólintott, s a lelke mélyén forró hálát érzett az idegen orosz lány iránt,
akinek létezéséről tegnap még nem is tudott. Milyen elveszett, magára hagyott lenne Pulherija
nélkül! Még az előadótermeket sem találná meg, vagy ha megtalálná, nem merne egyedül
belépni. Hogy lehet, hogy ez a sok nő olyan fesztelenül, könnyedén jön-megy, bizalmasan
beszélget társaival, cigarettázik, hol itt, hol ott harsan fel jóízű nevetés? Vajon tud majd ő is
valaha ilyen felszabadultan nevetni? Ezek a nők talán nem olyan nehezen szakadtak el hazulról,
mint ő, talán nincs férjük, gyerekük…
Az első nap végtelenül hosszúnak tűnt Vilma számára. Délben Pulherija hazakísérte a
panzióba, az egyetemről s a szomszédos Műegyetemről özönlött ki a sok fiatal. Vilmának most
már a sok idegen beszéd mellett magyar szó is megütötte a fülét. Boldogan elmosolyodott. A
legszívesebben odaszaladt volna a két magyarul beszélő fiatalemberhez, de aztán észbe kapott.
Milyen nevetséges ötlet…
– Min mosolyogsz, minek örülsz, Vilma? – kérdezte az orosz lány.
– Magyar szót hallottam – felelte kissé szégyenkezve –, és olyan jólesett…
– Ó, hát ez természetes! – Pulherija megértően bólintott. – Zürichben van magyar egyesület
is. A Műegyetemen sok magyar diák tanul. Nő rajtad kívül, úgy tudom, egy sincs, de azért azt
ajánlom, iratkozz be az egyesületbe. Jó érzés lesz majd néha magyarok között lenni, magyar
szót hallani. Bár… először, azt hiszem, magyar helyett latinnal kellene foglalkoznod.
Vilma elámulva nézett új barátnőjére. Honnan találta ki, hogy ma az előadások alatt folyton
ez motoszkált a fejében? Latintudás nélkül nem boldogulhat, a tanárok magyarázatának egy
részét így nem értheti meg. Ó, ha diákkorában tanulhatott volna latinul! Öccsei megbuktak
latinból, csak Mr. Allington szigorú következetességének köszönhették, hogy átmentek a
pótvizsgán. Ő nem tanulhatott latinul, nem tanulhatott matematikát, s a többi tárgyakat is mintegy
ostyába csomagolva tanították az intézetben. Ehelyett tud slingelni17, azsúrozni 18, szemrontó
gobelint hímezni, kenyeret dagasztani, tortát sütni, mindenfajta befőttet készíteni. Hány sárba
ragadt ősz, behavazott tél múlt el a pándi kúrián 19, amikor összevissza olvasta azt, amihez
hozzájutott, ami keze ügyébe került, ahelyett hogy rendszeresen tanulhatott volna…
17

Sűrűn hurkolt öltésekkel beszeg valamit.
Hímzéssel díszít.
19
Nagyobb vidéki ház.
18
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I. RÉSZ
Az I. rész feladatai ahhoz a melléklethez kapcsolódnak, amelynél két kép is látható.
Figyelmesen olvasd el a melléklet két szövegét, majd oldd meg a feladatokat!
A feladatok – a 8. feladat kivételével – a hosszabb szöveghez kapcsolódnak.
1.

Melyik cím illene leginkább a hosszabb szöveghez? Karikázd be a megfelelő válasz
betűjelét!
A

A paprika története

B

A C-vitamin feltalálása

C

Szent-Györgyi Albert életútja

D

Az első magyar Nobel-díjas
(1 pont)

2.

Sorold fel a C-vitaminnal azonos vegyület tudományos elnevezéseit!
____________________________________

_____________________________________
(1 pont)

3.

Felfedezhette volna Szent-Györgyi a C-vitamint korábban is? Válaszodat indokold meg a
szöveg alapján!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 pont)

4.

Igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi állítások? Karikázd be az I vagy a H betűt!
A pirospaprikában kevesebb C-vitamin van, mint a narancsban.

I

H

A tudósnak néhány óra alatt sikerült a C-vitamint azonosítania a
pirospaprikában.

I

H

A C-vitamin azonosítása a pirospaprikában annak köszönhető, hogy a tudós
szerette a paprikát.

I

H

(3 pont)
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5.

Pótold a hiányzó szavakat a szöveg értelmében!
Szent-Györgyit _______________________ felkereste egy fiatal kutató, aki azt állította,
hogy adott anyagról meg tudja mondani, van-e benne ___________________________.
A professzor egy ___________________________ tartalmazó kémcsövet adott át neki.
A fiatalember __________________________________, hogy C-vitamin van benne.
(2 pont)

6.

Miben különbözik Szent-Györgyi Albert a többi Nobel-díjas magyar tudóstól?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 pont)

7.

A szövegből vett információval bizonyítsd, hogy a képen valószínűleg Szent-Györgyi
Albert látható!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 pont)

8.

A keretben levő szöveg alapján írd be a „paprika útját” bemutató ábra fehér téglalapjaiba
a megfelelő földrajzi, illetve népneveket, a nyilak fölött található szürkékbe pedig a
megfelelő századot!

magyarok
(2 pont)
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9.

a)

Írd a vonalra az utolsó részben olvasható elcsen ige rokon értelmű párját!
___________________________________________
(1 pont)

9.

b)

Magyarázd meg saját szavaiddal, mit jelent az utolsó előtti bekezdésben a kocsi
számra szószerkezet!
___________________________________________
(1 pont)

10. Alkoss az élettan összetett szó elő- és utótagjával egy-egy újabb, a mondatba illő
összetett szót! Ha kell, toldalékold is a szavakat!
A ________________________________ ajtaján olvasható az osztálynévsor.
A hegymászók a rossz időjárás miatt __________________________________
kerültek.
(2 pont)

11. Pótold a hiányzó magánhangzókat úgy, hogy ellentétes hangrendű értelmes szavakat
kapjál!
már – m___r

uram – ___r___m
(1 pont)

12. Pótold a mondatokban a megadott szavak megfelelően toldalékolt alakját!
A spanyolok _______________________________ hódításaik során ismerték meg a
paprikát.
(Közép-Amerika)
Szent-Györgyit nagyon fiatalon nevezték ki egyetemi
______________________________.

(tanár)

A professzor lakása _______________________________ is szolgált.
(laboratórium)
(3 pont)
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13. Milyen szófajú? Húzd alá a kakukktojást! Választásodat indokold meg!
keresztelni

enni

élettani

kitenyészteni

foglalkozni

Indoklás: ______________________________________________________________
(1 pont)

14. Pótold a mondatokban az állít ige megfelelő igekötővel ellátott alakját!
A lendvai várban egy híres magyar festő ___________________________.
Március utolsó vasárnapján ___________________________ az órát nyári
időszámításra.
(2 pont)

15. Írd le betűkkel a számjeggyel írt számnevet!
1893-ban _____________________________________________________________
(1 pont)

16. Alakítsd át kérdő mondattá az alábbi felszólító mondatot úgy, hogy a szám és a személy
ne változzon meg!
Meg ne vegye, uram!
______________________________________________________________________________
(1 pont)
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17. Melyik szerkezeti ábra felel meg az alábbi mondatnak? Karikázd be a betűjelét (A vagy
B)! A kiválasztott ábrába írd be a helyükre a mondatrészeket kifejező szavakat!
Szent-Györgyi az orvosi diplomát hazájában szerezte meg.
(A)

A

Á

_______________________

_______________________
T

Hh

_______________________ _______________________
Jmi
_______________________

(B)

A

Á

_______________________

_______________________

Hh
_______________

Hm
________________

T
________________
(3 pont)

18. Állapítsd meg az alábbi összetett mondat fajtáját a megfelelő betűjel bekarikázásával!
Akkor jutott csak eszébe, hogy csak ezt a növényt nem próbálta még ki.
A

tárgyi alárendelő összetett mondat

B

magyarázó mellérendelő összetett mondat

C

alanyi alárendelő összetett mondat

D

következtető mellérendelő összetett mondat
(1 pont)
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19. Alakítsd át a magyarázó mellérendelést következtető mellérendeléssé!
Szent-Györgyit bogarasnak tartották a parasztok, hiszen kocsi számra vásárolta a
paprikát.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 pont)

20. Fogalmazd meg 65–80 szóban azt a hivatalos levelet, amelyben a Svéd Királyi
Tudományos Akadémia Nobel Bizottságának elnöke értesíti Szent-Györgyit a Nobel-díj
odaítéléséről! A levél tartalmazza az odaítélés indoklását, valamint a Nobel-díj átadására
szóló meghívót is!
A díjátadó helye és ideje: a stockholmi Concert Hall, december 10.
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II. RÉSZ
A II. rész feladatai a Vilma doktorasszony című szöveghez kapcsolódnak.
Figyelmesen olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

1.

Melyik állítások igazak a szövegre? Karikázd be a betűjelüket!
A

A szöveg egy epikai műből való részlet.

B

A szövegben uralkodik a párbeszéd.

C

A szöveg elbeszélője egyes szám első személyben meséli el a cselekményt.

D

A szöveg formája szerint próza.
(2 pont)

2.

Mi lehet a teljes mű alcíme? Pótold a két hiányzó szót!
Az első __________________________ _____________________________
életregénye
(1 pont)

3.

a)

Melyik városban játszódik a cselekmény? Írd a vonalra!
______________________________________
(1 pont)

3.

b)

Mikor játszódik a cselekmény? Karikázd be a helyes válasz betűjelét, majd indokold
meg a választásodat!
A

a 18. században

B

a 19. század első felében

C

a 19. század második felében

D

a 20. században

Indoklás:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(2 pont)
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4.

Foglald össze, milyen oktatásban részesült Vilma a hazájában!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 pont)

5.

Írd ki, kik segítettek Vilmának leküzdeni az ismeretlenben való eligazodást! A nevük
mellé írd oda nemzetiségüket, valamint azt, milyen tanulmányokat folytattak!
Név

Nemzetiség

Tanulmányok

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
(2 pont)

6.

Karikázd be azt a szót, amelyik leginkább kifejezi Vilmának a második bekezdésben leírt
érzéseit! Majd írd ki azt a mondatot, amelyből ez kiderült számodra!
félelem

öröm

csodálkozás

aggodalom

Mondat: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 pont)

7.

Fogalmazd meg, mire következtethetünk Vilma családi állapotával kapcsolatban a
szöveg negyedik bekezdésének utolsó mondatából!
______________________________________________________________________________
(1 pont)
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8.

Nevezz meg két dolgot, ami szokatlan volt Vilmának a nők viselkedésében!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 pont)

9.

Igazak (I) vagy hamisak (H) az állítások? Karikázd be az I vagy a H betűt!
Frey professzor nem örült annak, hogy nők is tanulnak az intézményben.

I

H

Vilmában gyermekkorában még nem alakult ki a tudásvágy.

I

H
(2 pont)

10. Kertész Erzsébet 1909-ben született. Melyik magyar költőkkel találkozhatott (volna) élete
során? Karikázd be a betűjelüket!
A

József Attila

B

Arany János

C

Radnóti Miklós

D

Balassi Bálint
(1 pont)

11. Kertész Erzsébet híres magyar nőkről írt. Karikázd be a művei közül azt, amelyiknek a
címéből arra következtethetünk, hogy egy magyar költő is szerepel benne! Indokold meg
a választásodat!
A

Teleki Blanka

B

Kossuth Zsuzsanna

C

A fejedelemasszony élete (Zrínyi Ilona)

D

Szendrey Júlia

Indoklás: ______________________________________________________________
(2 pont)
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12. Képzeld el, hogy Vilma mégis odalépett a két magyar fiatalemberhez! Írd meg ezt a
történetet 5–7 mondatban úgy, hogy párbeszédet is alkalmazzál!
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 pri 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 pri 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 pri nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
NPZ iz angleščine v 6. razredu preverja doseganje ciljev in standardov iz Učnega načrta za angleščino in tudi
opisnike nad ravnijo A1, da bi tako odkrili tisto znanje in tujejezikovne zmožnosti, ki jih dosegajo najzmožnejši
učenci ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
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 primarnega izobraževanja. V
svetu je vse več držav, ki uvajajo nacionalna preverjanja znanja iz tujih jezikov, hkrati se povečuje število testnih
centrov, ki ponujajo e-teste za mlajše učence (npr. Cambridge Young Learners tests, PTE Young learners itn.), saj
omogočajo veliko bolj kakovostno vizualno podporo in vnos slušnih besedil brez motečih dejavnikov. O takšnem
načinu preverjanja bo potrebno v prihodnosti razmisliti tudi v slovenskem izobraževalnem prostoru. Kljub določenim
objektivnim oviram, kot je pomanjkanje finančnih in kadrovskih virov, poskuša PK za angleščino spremljati in
vpeljevati dobre prakse jezikovnega testiranja tudi v preizkuse znanja iz angleščine v slovenskem šolskem sistemu.
Sodobni in kakovostni tujejezikovni testi preverjajo vse štiri jezikovne zmožnosti, tj. poslušanje, govorjenje, branje
in pisanje. Tega PK za angleščino ni uspelo izpolniti, saj se je morala tudi v šolskem letu 2014/15 zaradi zakonskih
okvirov odpovedati preverjanju govorne zmožnosti, kar zmanjšuje veljavnost obstoječega preizkusa. Pri
interpretaciji rezultatov posameznega učenca, razreda in/ali celotne preverjane populacije učencev 6. razreda
osnovne šole je zato izrednega pomena, da dosežene točke jasno in nedvoumno predstavimo glede na
posamezno jezikovno spretnost in tako še posebej izpostavimo dejstvo, da končni rezultat, dosežen na tem
preizkusu znanja, ne vsebuje informacije o dosežkih govorne zmožnosti učencev. Iz raziskav je namreč znano, da
so učenci različno uspešni glede na posamezno jezikovno zmožnost, zato morajo učitelji angleščine učencem in
staršem pojasniti, da nacionalni preizkus preverja le tri od štirih jezikovnih zmožnosti, in v tem smislu tudi nuditi
povratne informacije.
Preizkus je obsegal naloge:
−
−
−
−
−
−

povezovanja,
izbirnega tipa,
dopolnjevanja z naborom,
kratkih odgovorov,
dopolnjevanja (s slikovno iztočnico, danimi začetnimi črkami in številom črk),
odprtega tipa (pisanje kratkega vodenega besedila).

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

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

16.266
41
48
24,5
51,04
25,52
0,51
0,95

Število kandidatov je podobnemu lanskemu, število postavk in možne točke ostajajo enake kakor v predhodnem
šolskem letu. Povprečno število točk (51,04) je višje za 2,74 od povprečnega rezultata v šolskemu letu 2014/15
(48,30). Standardni odklon tudi letos kaže, da so razlike pri dosežkih in s tem tudi znanju angleščine precej
razpršene (25,52).
Preizkus ima visok indeks zanesljivosti (0,95), kar nakazuje, da so vse naloge preverjale isti konstrukt, to je
tujejezikovno jezikovno zmožnost.
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.4.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri angleščini, 6. razred

Kot kaže slika, ki prikazuje dosežke po spolu, večjih razlik med fanti in dekleti ne opažamo. To je izredno pozitivna
informacija, saj na primer v anglo-saksonskih državah že leta opažajo, da so razlike v dosežkih pri tujih jezikih med
spoloma velike. Dekleta dosegajo višje rezultate, se raje učijo tujih jezikov, medtem ko fantje učenje tujih jezikov
zavračajo, saj ta predmet med njimii ni priljubljen in nima enakega statusa kot na primer matematika ali
naravoslovje. Verjetno je komunikacijski pristop k poučevanju in preverjanju tujih jezikov v slovenskem prostoru
tisti, ki ponuja moški populaciji dovolj velik izziv, saj ne temelji na učenju slovničnih pravil in besedišča na pamet,
temveč ponuja kontekstualizirane okoliščine z avtentičnimi, pomensko usmerjenimi nalogami.
Preglednica 4.2.4.1.2: Porazdelitev dosežkov pri angleščini po regijah, 6. razred
Regija

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

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

50,11
49,94
45,6
49,36
47,82
52,99
54,70
52,21
52,38
48,16
45,97
47,9

25,07
23,87
25,92
25,39
24,37
24,71
25,3
25,78
25,67
25,56
26,08
25,37

1.719
891
1.219
586
429
812
4.548
2.388
584
2.221
551
318

35
28
36
21
17
26
104
80
20
59
23
9
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Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju 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 v povprečju uspešno rešili
te naloge/postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Pri 1. nalogi slušnega razumevanja so učenci poslušali krajša besedila, ki so se nanašala na tenis, in sicer na
zgodovino tenisa, pravila igranja, opremo, igralce in prostor, kjer se ta šport lahko igra. Naloga je temeljila na
krajših vnosnih slušnih besedilih, ki so jih učenci morali povezati z ustreznimi slikami. Dve sliki sta bili odveč in sta
imeli vlogo distraktorjev.
V zeleno območje so se uvrstile tri postavke, in sicer 3. (slika D), 4. (slika H). in 5. (slika E) postavka, ki so preverjale
razumevanje treh različnih vnosnih slušnih besedil. Učenci so jih lahko rešili že tudi z razumevanjem posameznih
besed, zato jim te testne postavke niso predstavljale večjih težav.
Pri 3. testni postavki (indeks težavnosti/IT = 0,80) so morali učenci povezati sliko Zemlje in olimpijskih krogov z
delom besedila, ki govori o tem, da se namizni tenis igra po vsem svetu. Pozorni so morali biti na besedno zvezo
Olympic sport in play it competitively all over the world, kar je bilo jasno narisano na sličici, zato je večina učencev ta
del besedila uspešno povezala s sliko.
Pri 4. testni postavki (IT = 0,80) so morali učenci povezati trditev You need a lot of energy to play it, so children are
often very tired after the training in the training is very hard. Predvidevamo, da tudi če so učenci samo prepoznali
posamezne besede: … tired…very hard, training…, so postavko uspešno rešili, saj so bile te besede jasno izražene
na sliki.
Slika pri 5. testni postavki (IT = 0, 80) prikazuje dedka in vnuka z loparjema za namizni tenis. Učenci so morali sliko
povezati z delom besedila o primernosti tega športa za vsakogar. Večina učencev je prepoznala besedne zveze
small players, older players in play with your grandpa. Za uspešno rešitev so morali učenci poslušati širše besedilo,
vendar jim je beseda grandpa na koncu tega pomenskega sklopa gotovo olajšala reševanje, saj je to edina slika, ki
prikazuje dedka.

200

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA v šolskem letu 2014/2015

2. naloga
Pri 2. nalogi slušnega razumevanja so učenci poslušali zgodbo o deklici Jenny, katero nagovori snežak in jo
spodbudi, da razmišlja o tem, kako lahko razveseli ljudi. Učenci so morali med poslušanjem odgovarjati na
vprašanja, ki so se nanašala na izhodiščno besedilo. Naloga je izbirnega tipa z možnostjo enega odgovora.
V zeleno območje se je uvrstila 2. testna postavka (IT = 0,82), ki je preverjala učenčevo razumevanje posredno
izraženega dejstva, da sneženi mož govori. Večina učencev je to pravilno ugotovila, kar so lahko razbrali iz dialoga
med Jenny in snežakom. V zgodbi tudi ni omenjeno, da sneženi mož pade ali hodi, zato so ostali dve izbiri
verjetno brez posebnih težav izločili.

RUMENO OBMOČJE

V to območje spadajo učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo med polovicama dosežkov
(50 kvantil) in so poleg nalog iz zelenega območja v povprečju uspešno rešili še te naloge in testne postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Pri 1. nalogi sodijo v rumeno območje postavke 1 (slika A), 2 (slika B) in 6 (slika I).
Slika testne postavke 1 (IT = 0,66) prikazuje dva načina držanja loparčka. Učenci so jo morali povezati z delom
besedila, ki opisuje ta dva načina. Čeprav je več kot polovica vseh učencev uspešno rešila to postavko, lahko
domnevamo, da so ostali imeli bodisi težave z razumevanjem ključne besedne zveze holding… both sides… bodisi
jih je zavedel distraktor F, kjer sta na sliki dva loparja in ne dva prijema.
Pri testni postavki 2 (IT = 0,70) je večina učencev uspešno povezala sliko dveh igralcev namiznega tenisa in
gledalcev na tribunah z delom besedila, ki opisuje vzdušje na tekmah v tem športu.
Testno postavko 6 (IT = 0,78) so učenci uspešno rešili, če so v besedilu ob opisu športa razumeli besedo outside
(slika I) in jo ločili od slike B, kjer poteka tekma v dvorani.
2. naloga
V to območje spadajo testne postavke 1, 5 in 6.
Pri 1. postavki (IT = 0,72) so morali učenci povezati besedo »Lunchtime!« z besedno zvezo to have a meal. Čeprav v
zgodbi sneži, so učenci razbrali, da otroci niso stekli v hišo zaradi mraza, kar je nakazoval distraktor to get warm. V
vnosnem slušnem besedilu je omenjen tudi carrot, vendar ne kot razlog odhoda v hišo.
Učenci, ki so uspešno rešili 5. testno postavko (IT = 0,76) in ugotovili, da Jenny lahko deli srečo, so razumeli daljši del
pogovora med snežakom in Jenny v izhodiščnem besedilu, ki pa vsebuje dokaj enostavne besede in besedne zveze.
Pri 6. testni postavki (IT = 0,69) so morali učenci razumeti bistvo celotnega besedila in ugotoviti, da je to fantasy
story, saj se snežak in deklica pogovarjata, kar pa v vsakdanjem življenju ni mogoče.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Naloga bralnega razumevanja je pripovedovala o tem, kako v Saudski Arabiji preživljajo počitnice v puščavi.
Naloga je zahtevala kratke odgovore na dana vprašanja, vezana na besedilo. Besedilo je bilo razdeljeno na tri dele,
tako da so učenci lažje poiskali določene informacije.
Pri tej nalogi se je v rumeno območje uvrstila 1. testna postavka (IT = 0,66).
Učenci so morali razumeti vprašanje How long does it take… in v izhodiščnem besedilu poiskati specifično
informacijo three hours, ki se je nanašala na edino omenjeno število v izhodiščnem besedilu. Odgovor so lahko
zapisali s pravopisnimi in slovničnimi napakami, ki niso ovirale razumevanja.
C) RABA BESEDIŠČA
1. naloga
1. naloga je preverjala rabo besedišča v sobesedilu. Besedilo se je nanašalo na življenje žiraf v afriški vasici in njenih
prebivalcev, katerih življenje je povezano z žirafami in skrbi zanje. Tip naloge je dopolnjevanje besedila z naborom
besed.
Pri tej nalogi sodi v rumeno območje testna postavka 6 (IT = 0,60).
Pri 6. testni postavki so učenci ob razumevanju besedila pravilno ugotovili, da sta stavka The farmers like giraffes in
they bring money to the village med seboj vzročno povezana. Učenci so morali razumeti omenjeni del besedila, da
so lahko uporabili veznik because in ne distraktorja or, ki je pomensko neustrezen. Več kot polovica učencev je
pravilno razumela vzročno povezavo med stavkoma in zato izbrala pravilen veznik.
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2. naloga
2. naloga je pripovedovala o življenju Nizozemcev. Tip naloge je dopolnjevanje besedila brez nabora. V pomoč pri
tej nalogi so bile slike, s katerih je bilo zahtevane testne postavke mogoče prepoznati. Beseda je morala biti
pravopisno popolnoma pravilno zapisana.
Pri tej nalogi sodi v rumeno območje 5. testna postavka (IT = 0,64). Učenci so morali zapisati glagol, ki se je začel
na črko r (ride). Več kot polovica učencev je znanje in zmožnost rabe enega ali drugega glagola tudi pokazala.
Sklepamo lahko, da veliko učencev pozna besedno zvezo ride bikes, besedo ride pa je tudi precej enostavno
zapisati. Beseda sodi na raven A1 glede na sistem razvrščanja besed na ravni skupnega evropskega jezikovnega
okvira English Vocabulary Profile.
RDEČE OBMOČJE

A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
2. naloga
V rdeče območje sta se uvrstili testni postavki 3 in 4.
3. postavka (IT = 0,58) je preverjala učenčevo razumevanje dela izhodiščnega besedila …she thinks about all the
people in the world who don't even have food or water. Jenny feels sorry for them. Učenci so to poved morali povezati
s poor people v odgovoru. Rešitve te postavke ni bilo mogoče pravilno ugotoviti zgolj s prepoznavanjem določene
besede iz besedila, ampak je šlo za sklepanje iz sobesedila, kar pa je 42 odstotkom učencev predstavljalo težave.
4. postavka (IT = 0,48) je preverjala učenčevo razumevanje dela izhodiščnega besedila I wish that everyone would
be happy. Odgovoriti so morali na vprašanje, kaj si je Jenny zaželela. Polovica učencev je napačno izbrala ponujena
odgovora toys and books in food and water, ker so bile te besede omenjene v vnosnem slušnem besedilu.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
V rdeče območje so se uvrstile postavke 2, 3, 4, 5 in 6.
V 2. postavki (IT = 0,42) so morali učenci odgovoriti na vprašanje Where do the Saudis keep their food? Odgovor In
coolers. je nekaterim učencem povzročal težave, ker morda niso razumeli povezave med … there aren't any food
stores in the desert in you have to bring everything with you in coolers.
V 3. postavki (IT = 0,55) je na vprašanje What do the Saudis use to make a fire? pričakovan odgovor Coal and sticks.
Skoraj polovica učencev je imela težave pri prepoznavanju pravega odgovora, saj je pravilen odgovor zahteval
oba samostalnika (coal and sticks). Morda so bili učenci tudi premalo natančni pri branju, res pa je, da je bil ta del
besedila besediščno in sintaktično težji.
V 4. postavki (IT = 0,52) so učenci morali ugotoviti, katere vrste mesa uporabijo za izdelavo kapse. Poleg perutnine
in ovčetine je skoraj polovica učencev v odgovoru zapisala še druge sestavine (rice, vegetables, special seasonings),
ki so bile sicer navedene v besedilu, vendar niso del pravilnega odgovora.
V 5. postavki (IT = 0,56) so učenci odgovarjali na vprašanje Where in the camp do the families meet in the evening?
Odgovor je bil around campfires. Skoraj polovica učencev v odgovoru ni bila natančna, zavedle so jih dodatne
informacije iz izhodiščnega besedila (singing songs, desert).
6. testna postavka (IT = 0,58) je bilo vprašanje What are grandparents' stories about? Veliko učencev je bilo
nenatančnih pri branju dela besedila, ki se je nanašal na zgodbe starih staršev, prav tako pa tudi pri razumevanju
vprašanja. Namesto na vprašanje, o čem so govorile zgodbe, so odgovarjali, kakšne so bile.
2. naloga
Naloga temelji na kratkem opisu štirih malih hišnih živalic. Izhodiščno besedilo ima obliko štirih krajših besedil o
posameznih drobnih živalih. Naloga je bila izbirnega tipa z več možnimi izbirami. Učenci so morali prebrati trditve
v preglednici in se odločiti, na katero žival/živali se posamezna trditev nanaša.
V rdeče območje so se uvrstile 1. (IT = 0,58), 2. (IT = 0,51), 3. (IT = 0,59), 4. (IT = 0,49) in 5. (IT = 0,51) postavka.
Predvidevamo, da je učencem naloga predstavljala težavo, ker so morali za vsako pravilno rešitev posamezne
testne postavke vsakič znova na hitro prebrati celotno besedilo. Pri tem morajo uporabiti posebno bralno tehniko
(ang. scanning), imenovano preskakovanje, česar učenci očitno niso vajeni. Morda so imeli težave tudi zato, ker so
se besede v trditvi razlikovale od besed v izhodiščnem besedilu. Predvidevamo, da je imela slaba polovica
učencev težave z nalogo tudi zaradi nerazumevanja sopomenskih izrazov. Indeksi diskriminativnosti pri vseh
postavkah kažejo, da naloga odlično ločuje med učenci, ki strategije preskakovanja obvladajo, in tistimi, ki jih manj
ali sploh ne obvladajo. Informacija o obvladanju tehnike preskakovanja je lahko dobrodošel podatek za vsakega
učenca, da bo v naslednjem triletju posvetil več časa tej bralni tehniki.
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C) RABA BESEDIŠČA
1. naloga
V rdeče območje se je uvrstila 3. postavka.
3. postavka (IT = 0,40) je zahtevala razumevanje glagola carry, ki spada glede na sistem razvrščanja besed na
referenčne ravni skupnega evropskega okvira English Vocabulary Profile na raven A1. Čeprav bi jim lahko slika
pomagala pri reševanju testne postavke, je bila iskana beseda v zloženi povedi učencem težka za razumevanje.
2. naloga
Za pravilno rešeno 1. postavko (IT = 0,40) so učenci morali iz sobesedila (in the sky… it rains a lot) s pomočjo slike poiskati
besedo clouds in jo pravilno zapisati. Predvidevamo, da je bil pravopis ključen razlog za slabše rešeno postavko.
MODRO OBMOČJE

B) BRALNO RAZUMEVANJE
2. naloga
V modro območje spada 6. testna postavka (IT = 0,37), ki se je nanašala na del izhodiščnega besedila, ki je opisoval
načine prehranjevanja živali. Da bi to postavko uspešno rešili, so morali učenci razumeti glagol hunt in ga povezati
s sopomenskimi informacijami v izhodiščnem besedilu (… flies and insects that can't get away from their web
…fllying insects that can't escape). Predvidevamo lahko, da so učenci imeli težave s sklepanjem iz sobesedila, saj se
je trditev nanašala na dve živali.
C) BESEDIŠČE
1. naloga
V modro območje spadajo postavke 1 (IT = 0,26), 2 (IT = 0,34), 4 (IT = 0,30), 5 (IT = 0,33), 7 (IT = 0,35) in 8 (IT = 0,36).
Besedilo je kompleksnejše, saj od učencev poleg pozornega branja zahteva tudi sklepanje o pomenu besed iz
sobesedila. Besede iz nabora so sicer nezapletene, vendar jih je bilo treba smiselno razporediti v posamezne vrzeli,
kar pa pomeni, da so morali učenci poleg prepoznavanja in razumevanja pokazati tudi znanje na višjih
taksonomskih ravneh.
2. naloga
V modro območje so se uvrstile 2. (IT = 0,25), 3. (IT = 0,41), 4. (IT = 0,29) in 6. (IT = 0,18) postavka. Besede, s katerimi so
učenci morali dopolniti vrzeli, sicer spadajo med pogosto rabljene besede v angleškem jeziku, vendar je verjetno
zapis še problematičen za večino učencev. Vse zahtevane besede razen stairs (A2) spadajo na raven A1. Če bi naloga
zahtevala zgolj povezovanje posameznih besed s slikami oziroma s prevodi iz angleščine v slovenščino in obrnjeno,
bi verjetno učenci dosegli bistveno višje rezultate. Vendar pa je analiza, ki jo je PK TJA izvedla na preteklih preizkusih,
pokazala, da je korelacija med nalogami bralnega razumevanja in preverjanjem besedišča nižja kakor med nalogami
slušnega in bralnega razumevanja. To je v neskladju s teorijo testiranja tujih jezikov in rezultati raziskav s tega
področja, ki potrjujejo, da je najvišja korelacija vedno med bralnim razumevanjem in znanjem besedišča.
D) PISNO SPOROČANJE
Pri pisni nalogi so morali učenci napisati pismo angleškemu prijatelju/prijateljici, katerega/katero je zanimalo, kako
poteka njihov šolski dan. Učenci so pri prvi iztočnici morali opisati učilnico; v pomoč jim je bila slika učilnice. Pri drugi
iztočnici so morali opisati, kako preživijo dan v šoli. Za razvito iztočnico so učenci morali navesti začetek in konec
pouka, predmete in odmore, medtem ko so za tretjo iztočnico morali napisati, kateri je njihov najljubši predmet, in
pojasniti zakaj. Učenci, ki so tretjo iztočnico razvili, so navedli, kateri predmet jim je najljubši in vsaj en razlog za to.
V modro območje se je presenetljivo uvrstil kriterij vsebine (IT = 0,45), pri katerem so učenci prejeli maksimalno število
točk (4), če je bila vsebina bogata, če je besedilo popolnoma ustrezalo zahtevam naloge, če so bile odlično razvite vse
tri zahtevane iztočnice in če je bilo besedilo zapisano v povedih. Indeks diskriminativnosti odlično ločuje med učenci,
ki so vsebinsko odlično zadostili zahtevam naloge, in tistimi, ki morajo pisno sporočanje v angleščini še razviti.
Prav tako sta se v modro območje uvrstila kriterija besedišče in pravopis (IT = 0,43) ter slovnica (IT = 0,41).
Maksimalno število točk za besedišče in pravopis (3) so prejeli tisti učenci, ki so uporabili pestro besedišče glede
na podane iztočnice in kjer so se pravopisne napake pojavljale le izjemoma. Pri slovnici pa so maksimalno število
točk (3) dosegli tisti učenci, ki so v besedilo vključili različne jezikovne strukture, ki so bile pravilno in ustrezno
rabljene. Pričakovane slovnične strukture (there is/are, predlogi kraja, Present Simple) naj bi bile do konca drugega
triletja pri večini učencev že usvojene.
Izbrana tema je del učnega načrta in se pojavlja v vseh učbenikih, zato preseneča tako nizek rezultat pri kriteriju
vsebine in besedišča.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.4.1.3: Specifikacijska tabela, angleščina, 6. razred
Del

Naloga Jezikovna
zmožnost

Naslov

Tema

Tip naloge

A

1

Table tennis
SLUŠNO
RAZUMEVANJE

A

2

Jenny and the domišljijski svet
SLUŠNO
RAZUMEVANJE snowman

B

1

Sandy camping država, kraj, prebivalci, naloge s
BRALNO
RAZUMEVANJE
potovanja, promet
kratkimi
odgovori

B
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Mini beasts
BRALNO
RAZUMEVANJE

Naloga
temelji
na sliki

prosti čas (umetnost, naloge urejanja, DA
zabava, branje, glasba, razvrščanja,
film, šport, interesne povezovanja
dejavnosti, počitnice)

naloge
NE
izbirnega tipa z
eno možno
izbiro

NE

narava (živali, rastline, naloge
NE
letni časi, vreme,
izbirnega tipa z
ekologija)
več možnimi
izbirami

Vrsta besedila

Standard – učenec

članki, sestavki,
− izlušči glavno misel in glavne
prispevki, poročila,
poudarke besedila;
zapiski, povzetki
− razume podatke in podrobnosti
v besedilu.

umetnostna
− izlušči glavno misel in glavne
besedila: pripovedi, poudarke besedila;
zgodbe,
− razume podatke in podrobnosti
fotozgodbe,
v besedilu;
pravljice, legende, − ugotovi razpoloženje, stališča in
basni, šale,
namen govorcev.
anekdote
članki, sestavki,
− razume podatke in podrobnosti
prispevki, poročila,
v besedilu;
zapiski, povzetki
− razume osnovna notranja
razmerja v besedilu (npr.
časovna, vzročno-posledična);
− prepozna nekatere okoliščine v
besedilu (npr. dogajalni kraj, čas,
osebe itn.);
− razume pomen besed in
besednih zvez iz sobesedila.
članki, sestavki,
− razume podatke in podrobnosti
prispevki, poročila,
v besedilu;
zapiski, povzetki
− razume osnovna notranja
razmerja v besedilu (npr.
časovna, vzročno-posledična);
− 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

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

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

2

1

rdeče

3

1

rdeče

4

1

rdeče

5

1

rdeče

6

1

rdeče

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

rdeče
rdeče
rdeče
rdeče
rdeče
modro

Del

Jezikovna
Naloga zmožnost

Tip naloge

Naloga
temelji Vrsta besedila
na sliki

Naslov

Tema

vsakdanje življenje
naloge
NE
(hrana, pijača, oblačila, dopolnjevanja z
nakupovanje, rutine) naborom

Standard – učenec

C

1

RABA JEZIKABESEDIŠČE

Giraffe village

C

2

RABA JEZIKABESEDIŠČE

Dutch way of life država, kraj, prebivalci, naloge
potovanja, promet
dopolnjevanja
brez nabora

DA

članki, sestavki,
− razume pomen besed in
prispevki, poročila,
besednih zvez iz sobesedila;
zapiski, povzetki
− uporablja besedišče z ustreznih
tematskih področij;
− ustrezno zapiše posamezne
besede.

PISNO
SPOROČANJE

Pismo prijatelju o šola, izobraževanje,
šoli
poklici, storitve

DA

razglednice, pisma,
elektronska
sporočila, voščila,
vabila, dnevniški
zapisi, spletni
dnevniki, spletni
forumi, življenjepisi

D

vodeni/
strukturirani
sestavek/
besedilo

članki, sestavki,
− razume pomen besed in
prispevki, poročila,
besednih zvez iz sobesedila;
zapiski, povzetki
− uporablja besedišče z ustreznih
tematskih področij.

− piše besedilo z vodeno nalogo
(izhodišče: iztočnice, slika);
− piše enostavčne in večstavčne
povedi;
− piše o konkretnih temah;
− uporablja osnovne standardne
oblike besedil (npr. razglednica,
zasebno vabilo);
− uporablja končna ločila in veliko
začetnico;
− uporablja preproste jezikovne
strukture;
− uporablja preprosta in pogosta
vezniška sredstva in druga
osnovna sredstva
medpovednega povezovanja;
− uporablja besedišče z ustreznih
tematskih področjih;
− ustrezno zapisuje znane besede.

Postavka

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
Vsebina
Besedišče
Slovnica

Število
točk

Območje

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

modro
modro
rdeče
modro
modro
rumeno
modro
modro
rdeče
modro
modro
modro
rumeno
modro
modro
modro
modro
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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 6. razred, kaže, da so učenci dosegli najvišje rezultate pri preverjanju slušne
zmožnosti (0,72 = IT), nato sledi bralno razumevanje (0,53 = IT), pisno sporočanje (0,45 = IT) in kot najtežji del
preizkusa se je izkazala raba jezika (uporaba slovničnih pravil v sobesedilu in raba besedišča v sobesediluu), kjer
znaša indeks težavnosti 0,37. Rezultat je v skladu s pričakovanji, saj učenci na zgodnji stopnji najprej razvijejo
zmožnost poslušanja (tako se učijo tudi prvega jezika), sledi govorna zmožnost, ki je sicer nismo preverjali, nato pa
se učenci postopoma opismenjujejo, in sicer najprej pri branju, nato še pri pisanju. Pri angleščini kot tujem jeziku
ne gre toliko za vzporedno opismenjevanje, saj se branje običajno razvije precej prej kot pisanje, predvsem zaradi
angleščine kot globokega jezika, kjer je ujemanje med glasovi in črkami v primerjavi s slovenščino precej
nepredvidljivo in je zato tvorjenje pisnih besedil izredno kompleksen proces. Rezultat pri rabi jezika je
podpovprečen in kaže na to, da učenci v večini ne znajo uporabiti slovničnih pravil in besedišča v sobesedilu, zato
je pomembno, da so učenci pri pouku in v sklopu domačih nalog izpostavljeni dovolj velikem tujejezikovnemu
vnosu in izzivom, ki od njih zahtevajo rabo/tvorbo jezika.
Tako pri nalogah, ki so preverjale jezikovne zmožnosti, kot tudi tistih, ki sta preverjali rabo jezika, znašajo indeksi
diskriminativnosti od 0,65 do 0,82, kar je izredno zadovoljiv rezultat in pomeni, da so naloge dobro ločevale med
bolj in manj zmožnimi učenci.
Pri slušnem razumevanju se je kot najzahtevnejša testna postavka pokazala 4. postavka (IT = 0,48), ki je preverjala
učenčevo razumevanje daljšega dela izhodiščnega besedila
I wish that everyone would be happy. Odgovoriti so morali na vprašanje, kaj si je Jenny zaželela. Polovica učencev je
napačno izbrala ponujena odgovora toys and books in food and water, ker so bile te besede omenjene v vnosnem
slušnem besedilu, in so prehitro sklepali. Na sploh so učenci uspešno reševali testne postavke, saj so IT-ji znašali od
0,48 do 0,82.
Najzahtevneja testna postavka pri preverjanju bralnega razumevanja je 6. pri 2. nalogi, kjer je IT 0,37. Ta testna
postavka se je nanašala na del izhodiščnega besedila, ki je opisoval načine prehranjevanja živali. Da bi to postavko
uspešno rešili, so morali učenci razumeti glagol hunt in ga povezati s sopomenskimi informacijami v izhodiščnem
besedilu. Predvidevamo lahko, da so učenci imeli težave s sklepanjem iz sobesedila, saj se je trditev nanašala na dve
živali. Sklepanje pa je ena izmed bralnih učnih strategij, ki so kompleksne in se razvijejo, ko so učenci že
zavtomatizirali proces branja in hkrati poznajo pretežni del besedišča v izhodiščnem besedilu.
Pri preverjanju rabe slovnice in besedišča so učenci dosegli najnižji rezultat pri 2. nalogi, pri 6. testni postavki, kjer je IT
znašal 0,18. Učenci so morali zapisati besedo cheese, ki sodi na raven A1, torej raven, ki naj bi jo dosegli učenci 6.
razreda na koncu šolskega leta. Da so učenci lahko ugotovili, katera beseda manjka v besedilu, so si lahko pomagali s
sliko, na kateri so bili koluti sira, nloženi na vozu, in tudi na zastavici je bil narisan sir. Vendar so učenci lahko prišli do
rešitve samo tako, da so razumeli tudi sobesedilo. Zato je zelo pomembno, da se poznavanje in raba besedišča tudi
pri pouku preverja v sobesedilu, ne pa zgolj s povezovanjem sličic in besed oziroma s prevajanjem posameznih
besed v slovenščino oziroma iz slovenščino v angleščino. Tako prevajanje kot tudi povezovanje sličic s posameznimi
besedami ne vodi k tvorbni rabi tujega jezika in učencev ne spodbuja k razmišljanju in povezovanju vseh ravni jezika.
Kot najtežja testna postavka se je pri pisnem sporočanju uvrstil kriterij slovnice (IT = 0,41), čeprav imata tudi kriterija
vsebine (IT = 0,45) in besedišča/pravopisa (IT = 0,43) nizek rezultat. Glede na teorije učenja in preverjanja tujejezikovnega
znanja je pričakovano, da se pisna zmožnost razvije najkasneje, vendar pa preseneča dejstvo, da je kriterij vsebine tako
nizek. Izbrana tema je namreč del učnega načrta za angleščino za osnovno šolo in se pojavlja v vseh učbenikih, zato
preseneča tako nizek rezultat pri kriteriju vsebine in besedišča. Prav tako naj bi bile slovnične strukture (there is/are,
predlogi kraja, Present Simple), ki naj bi jih učenci uporabili v besedilu, pri večini učencev že usvojene.
Sklepne ugotovitve
Povprečno število odstotnih točk (51,04), ki so jih dosegli učenci, je nekoliko višje kakor v letu 2014 (48,30). Indeksi
težavnosti se gibljejo od 0,18 do 0,80, indeksi diskriminativnosti od 0,37 do 0,75, v povprečju pa znaša indeks
diskriminativnosti (ID) 0,54. Glede na visoke vrednosti indeksov diskriminativnosti (samo štiri testne postavke imajo
ID pod 0,30) je test zelo dobro ločeval med učenci, ki dosegajo višje rezultate, posledično so usvojili višje ravni
sporazumevalne zmožnosti v angleščini, in tistimi, ki so dosegli nižje rezultate in imajo torej primanjkljaj v znanju
in jezikovnih zmožnosti v angleščini.
Dosežki učencev pri obeh nalogah slušnega razumevanja so pokazali, da so ti glede na lanske rezultate višji, saj
se testne postavke uvršajo od zelenega do rdečega območja, medtem ko so se lani (maj 2014) vse testne
postavke, ki so preverjale slušno zmožnost, uvrstile v rdeče območje. Rezultati tudi kažejo, da so učenci od vseh
jezikovnih zmožnosti, ki jih preverja preizkus (poleg slušne še bralno in pisno zmožnost ter rabo jezika),
najuspešnejši ravno pri slušni zmožnosti. Še vedno pa se kažejo težave pri tistih testnih postavkah, kjer so
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morali učenci poslušati daljši del besedila in sklepati iz sobesedila in kjer odgovora ni bilo mogoče prepoznati s
povezovanjem istih oziroma podobnih besed. Predvidevamo, da če so učenci vajeni zgolj poslušanja
popolnoma prilagojenih slušnih posnetkov v izbranih učbenikih, ki so zelo kratki in ne vsebujejo avtentičnih,
starostni stopnji prilagojenih slušnih besedil, ki jih predvideva učni načrt, ne razvijejo strategij, ki omogočajo
sklepanje in povzemanje vsebine slušnega besedila. Predlagamo, da učitelji čim več uporabljajo tuji jezik med
učnimi urami, saj je to pomemben vnos slušnega besedila, da ne prevajajo, kar so povedali, temveč z
gestikulacijo, gibi, slikovno podporo pomagajo učencem pri razumevanju. Avtentična slušna besedila, ki jih
lahko učitelji uporabijo v razredu, so na teh spletnih straneh: LearnEnglishKids (http://learnenglishkids.
britishcouncil.org/en/listen-and-watch), animated stories for children (http://www.angles365.com/classroom/
stories2/mouse.swf), ABC kids (http://www.abc.net.au/abcforkids/),
Priporočamo tudi, da učitelj predstavi slikanice in kratke zgodbe za otroke in pri tem uporabi priloženo zgoščenko
ali pa slušne posnetke, ki so za določene knjige dosegljivi na spletu (npr. Puffin books http://
www.puffin.co.uk/listen/).
Kakor lansko leto tudi v letošnjem preizkusu branje malo daljših besedil povzroča učencem težave. Večina testnih
postavk se je, tako kot lansko leto, uvrstila v rdeče območje, kljub temu da je bilo izhodiščno besedilo pri prvi
nalogi bralnega razumevanja razdeljeno na več delov, kar naj bi olajšalo bralno razumevanje. Učenci imajo težave
še posebej takrat, ko morajo sklepati iz sobesedila, natančno brati in izluščiti glavne misli. Kot predvideva učni
načrt, naj bi učenci brali najrazličnejša besedila in bili izpostavljeni intenzivnemu in ekstenzivnemu branju.
Učbeniki običajno vsebujejo (zelo) kratka besedila, ki dostikrat ne vključujejo različnih vrst besedil in nalog ter
posameznih manj pogostih besed, in tako učenci ne razvijajo bralnih strategij. Pomembno je, da z učenci čim več
prebiramo različne zgodbe, pravljice in druga umetnostna in neumetnostna besedila (ang. storytelling), pozneje
pa naj imajo učenci čim večji dostop do knjig v angleščini. Učiteljem priporočamo, da vzpostavijo bralne kotičke v
razredih, da imajo učenci na voljo poenostavljena angleška besedila, ki jih ponujajo najrazličnejši tuji založniki.
Zelo uporabna je spletna stran neprofitne organizacije The Extensive Reading Foundation: http://
erfoundation.org/wordpress/.
Ob branju je pomembno razvijanje bralnih tehnik, kot sta preletavanje (ang. skimming) in preskakovanje (ang.
scanning). Dosežki pri obeh receptivnih zmožnostih kažejo, da so učenci dosegli višje rezultate pri slušni kakor pri
bralni zmožnosti, kar je v skladu s teorijami usvajanja tujih jezikov, saj je slušno razumevanje tisto, ki ga učenci
razvijajo od samega začetka učenja tujega jezika.
Rezultati, ki so jih učenci dosegli pri testnih postavkah, ki so preverjale rabo jezika, kažejo, da ima večina učencev
težave s prepoznavanjem in nato pravilno rabo posameznih besed v sobesedilu. Če bi nalogi zahtevali zgolj
povezovanje posameznih besed s slikami oziroma prevode iz angleščine v slovenščino in obrnjeno, bi verjetno
učenci dosegli bistveno višje rezultate. Vendar pa to ne pomeni, da bi s takšnimi nalogami lahko trdili, da učenci
znajo uporabiti besede v sobesedilu, saj gre zgolj za prepoznavanje. To pa vsekakor ni v skladu s komunikacijskim
pristopom poučevanja tujih jezikov, ki temelji na sporazumevanju, torej rabi jezika v sobesedilu. Prav tako je
analiza, ki jo je PK TJA izvedla na preteklih preizkusih, pokazala, da je korelacija med nalogami bralnega
razumevanja in preverjanjem besedišča pri nalogah povezovanja slik z besedami nižja kakor med nalogami
slušnega in bralnega razumevanja. To je v neskladju s teorijami o sporazumevalni zmožnosti, preverjanju in
testiranju tujih jezikov ter z rezultati raziskav s tega področja, ki potrjujejo, da je najvišja korelacija vedno med
bralnim razumevanjem in znanjem besedišča.
Pri pisni zmožnosti se je presenetljivo uvrstil kriterij vsebine (IT = 0,48) v modro območje, a hkrati indeks
diskriminativnosti kaže na to, da kriterij vsebine odlično ločuje med učenci, ki so vsebinsko odlično zadostili zahtevam
naloge, in tistimi, ki morajo pisno sporočanje v angleščini še razviti. Skrbi pa dejstvo, da je izbrana tema del učnega
načrta in se kot takšna pojavlja v vseh učbenikih, zato preseneča tako nizek rezultat pri kriteriju vsebine in besedišča.
Enako kakor v lanskem letu sta se v modro območje uvrstila kriterija besedišče in pravopis (IT = 0,43) ter slovnica (IT =
0,41). Pri besedišču in pravopisu ima večina učencev težave s produktivno rabo besedišča, kar lahko opazimo tudi pri
rabi slovnice, saj je raba le-teh, tudi če gre za enostavne slovnične strukture, še vedno na prepoznavni ravni.
Na podlagi dosežkov lahko sklepamo, da so učenci zmožni prepoznavanja tujega jezika, povezovanja istih oziroma
podobnih besed iz vnosnega besedila s tistimi v testni postavki. Težave pa imajo, ko gre za dejansko rabo jezika,
ne glede na jezikovno zmožnost ali preverjanje besedišča oziroma slovnice. Zato bi bilo pri pouku angleščine
potrebno preiti od zahtev po zgolj prepoznavanju k rabi jezika. Kot smo zapisali že lansko leto, tudi tokrat
apeliramo na delo z življenjskimi in nekoliko daljšimi besedili tako pri poslušanju kot branju. Učenci naj v okviru
pouka razvijajo tudi kognitivne spretnosti višjih ravni (sklepanje, povzemanje, vrednotenje). Naloge naj
predstavljajo izziv za učence in naj bodo naravnane v tvorbo jezika. Razvijanje pisne zmožnosti je dolgotrajen, če
ne vseživljenjski proces, ki se ga morajo učenci zavedati že zelo zgodaj. Zato naj čim več vodeno pišejo. Naloge,
kjer zapisujejo zgolj besede v vrzeli, dolgoročno ne podpirajo razvoja pisne zmožnosti. Prav tako je pri razvijanju
pisne zmožnosti pomembna ustrezna povratna informacija, ki jo učitelj nudi učencu. Ta naj bo spodbudna, a
hkrati naravnana v izboljšanje pisanja.
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Poslušaj besedilo o namiznem tenisu. Izberi sliko, ki najbolj ustreza vsebini
posameznega dela besedila (1-6). Ustrezno številko vpiši v kvadratek. Dve sliki
sta odveč. Oglej si primer 0, ki je že rešen.

TABLE TENNIS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

0

(Prirejeno po: Discovery Box, št.129, december 2008)

(6 točk)
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2. naloga
Poslušaj Jennyjino zgodbo. Preberi vprašanja in pri vsakem obkroži črko pred
izbranim odgovorom. Oglej si primer 0, ki je že rešen.

JENNY AND THE SNOWMAN
0. What does Jenny see through the window?
A

Icy raindrops.

B

White snowflakes.

C

Heavy fog.

1. Why do the boys run inside the house?
A

To cut carrots.

B

To have a meal.

C

To get warm.

2. How does Jenny know that the snowman is alive?
A

He talks.

B

He falls.

C

He walks.

3. Who does Jenny feel sorry for?
A

The Snowman.

B

Her brothers.

C

Poor people.
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4. Which wish does Jenny decide for?
A

Toys and books.

B

Food and water.

C

Joy for others.

5. What can Jenny do for other people?
A

Nothing.

B

Share happiness.

C

Feel sorry for them.

6. What sort of story is this?
A

A detective story.

B

A family story.

C

A fantasy story.
(Prirejeno po: Cricket, marec 2006)

(6 točk)
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Preberi besedilo, kako v Savdski Arabiji preživljajo počitnice. Na podlagi
prebranega besedila zapiši KRATKE odgovore. Glej primer 0, ki je že rešen.

SANDY CAMPING

Campsites in Saudi Arabia
Saudi Arabia is a country in the Middle East, Asia. Saudis prefer to live in modern
cities with houses, stores and coffee shops. When they are on holidays, many
families look forward to go camping in the desert far from traffic, crowds, and work or
school. They usually leave early in the morning to beat the mid-day heat.
Saudi Arabia doesn't have campsites like America or Europe. Most campsites are a
three-hour drive from the city where there are no highways or fast food restaurants
for miles. Because there aren't any food stores in the desert, you have to bring
everything with you in coolers. The camps don’t offer any swimming pools, showers,
playgrounds, or hiking trails.
0 Where do the Saudis put up their tents for their holidays?
In the desert.
1. How long does it take the Saudis to get to a campsite by car?
___________________________________________
2. Where do the Saudis keep their food?
___________________________________________
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Dining in the desert
A good desert breakfast includes hard-boiled eggs,
peanut butter and honey sandwiches, a thick yoghurt,
fruit, olives, and tea and milk to drink. Saudis make
lunch over a fire pit constructed of a combination of
coal and sticks. Kapsa is the national dish, and it's
their favourite on camping trips. It's made with
chicken or lamb, rice, vegetables, and special seasonings. Saudis also enjoy salads
with their lunches. Very often, they eat a snack or a dessert of cheesecake or
traditional honey cake in the afternoon. At around ten in the evening they enjoy a fine
Saudi barbeque. They grill chicken and lamb and on the side they eat salad and a
spread made with roasted eggplant and enjoy fruit drinks.

3. What do the Saudis use to make a fire?
___________________________________________
4. Which meat do the Saudis put in Kapsa?
___________________________________________
Fun in the desert
Children love camping. Their days are filled with games.
Kids shoot marbles, slap down dominoes, and play card
games. Everyone loves football. In the evenings, families
and friends sit around campfires singing songs.
Sometimes, grandparents tell interesting stories of the time
when they were children. Saudi Arabia was famous for
storytelling in the days before TV and the Internet.

5. Where in the camp do the families meet in the evening?
___________________________________________
6. What are grandparents’ stories about?
___________________________________________
(Prirejeno po: Faces, marec 2013)

(6 točk)
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2. naloga
Preberi opise drobnih živali, ki živijo po naših domovih, in trditve v razpredelnici.
S kljukico označi, za katero žival trditev drži. Posamezna trditev lahko velja za
več kot eno žival. Oglej si primer 0, ki je že rešen.

Name: Cockroach
Home: in the kitchen
Size: 1–1.5 cm long
Hiding place: under the fridge or sink
where it is dark, warm and damp
Favourite food: any crumbs of food
left on the ground, in the sink or an
open bin at night
What they hate: having no drinking
water
Special characteristic: they live in a
group and move from one house to
another through drains

Name: House spider
Home: in the bathroom
Size: body 1 cm long
Hiding place: in their
web, usually in a corner of the room
Favourite food: flies and insects that
can’t get away from their web, but
during the winter they don't eat for
several months
What they hate: the bath, because the
claws on the end of their legs stop
them from climbing out
Special characteristic: body covered
in black hair

MINI BEASTS

Name: Silverfish
Home: in the basement
Size: 0.1–0.2 cm long
Hiding place: in piles of old books and
papers
Favourite food: paper and wet cloth to
chew at night
What they hate: light and dry
environment as they can't eat dry
things
Special characteristic: thin body
covered in silvery scales

Name: Daddy longlegs
Home: in the sitting room
Size: body 1 cm long
Hiding place: on the ceiling, hanging
upside down near almost-invisible web
Favourite food: flying insects that can’t
escape from the threads of their web
What they hate: brooms and vacuum
cleaners that destroy their webs
Special characteristic: they move
faster and faster on their long legs if
you brush against their home

(Prirejeno po: Discovery Box, marec 2007)
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Mini Beasts
This mini beast…
0. … likes living in the dark.

Cockroach



House
spider

Silverfish

Daddy
longlegs



1. … has a hairy body.
2. … can survive without
food for longer time.
3. … eats food that people
drop on the floor.
4. … hates cleaning days.
5. … lives in a house.
6. … hunts its food.
(6 točk)
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C) BESEDIŠČE
1. naloga
Preberi besedilo o žirafah in ga dopolni z besedami v okvirčkih tako, da v
razpredelnico vpišeš črko izbrane besede. Vsako besedo lahko uporabiš le
enkrat. Tri besede so odveč. Glej primer 0, ki je že rešen.

GIRAFFE VILLAGE
A

because

B

bigger

C

carry

D

explains

E

grow

F

learns

G

neighbours

H

or

I

people

J

road

K

smaller

L

trucks

A woman with a bundle of cereals
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The last West African giraffes on the planet live near Koure, a small village in
Niger. The local (0) ___ of Koure help the giraffes and they usually meet them
every day. In fact, they are very proud of their tall (1) ___ with pale reddish
spots on their bodies.
In school, the children learn about the giraffes that live in their village. The
teacher (2) ___ how these animals live and how to protect them.
Every day, the villagers collect bundles of cereals and (3) ___ them on their
heads. On the way back from the fields, they cross the open land, where the
giraffes live. Sadly, more farming makes their territory (4) ___. Luckily, giraffes
don't eat cereals that farmers (5) ___. They just cross these fields in search of
leaves, their favourite food.
The farmers like giraffes (6) ___ they bring money to the village. Tourist guides
wait for tourists along the only (7) ___ in the area. They take their visitors into
the wild in (8) ___. There they can see the last 120 West African giraffes in the
country.
(Prirejeno po: Discovery Box, april 2004)

(8 točk)
0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I
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8.

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

DUTCH WAY OF LIFE
Goede dag, my name is Chantal.
I live in the Netherlands, a small country in the (0) w e s t of Europe, where we speak Dutch. Many
people call it Holland. The summers here are not too hot and the winters are not too cold. There are
often (1) c ___ ___ ___ ___ s in the sky, so it rains a lot. It is also very windy here and that's one of
the reasons we have a lot of windmills. People like to climb up the (2) s ___ ___ ___ ___ s to the
balcony where they have a nice view of the gardens full of Dutch popular (3) f ___ ___ ___ ___ ___ s
– tulips. People on farms and in fishing villages sometimes (4) w ___ ___ ___ the famous Dutch
shoes, which are made of wood. Even though the shoes are noisy, they protect our feet from damp
earth better than leather shoes do. The Dutch like to
(5) r ___ ___ ___ bikes, because all the country is flat. Holland is also famous for its
(6) c ___ ___ ___ ___ ___. Kids usually eat it in a sandwich for lunch, together with an apple, and a
carton of chocolate milk.
Tot ziens, I hope you enjoyed learning about the Netherlands.
(Prirejeno po: http://library.thinkquest.org/CR0212302/netherlands.html.
Pridobljeno: 13. 8. 2011.)

(6 točk)
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D) PISNO SPOROČANJE
Prijatelj/prijateljica iz Anglije želi izvedeti, kako poteka tvoj šolski dan.
V sporočilu:
– opiši učilnico na sliki,
– opiši, kako preživiš dan v šoli (začetek pouka, konec pouka, predmeti, odmori),
– napiši, kateri je tvoj najljubši šolski predmet, in pojasni zakaj.
Napiši vsaj deset povedi.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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4.2.4.2 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Poleg učnega načrta PK za angleščino pri sestavi preizkusov znanja upošteva tudi sodobna dognanja s področja
raziskav učenja, poučevanja in ocenjevanja tujejezikovnega znanja mladostnikov. Članice PK spremljajo in
prispevajo k raziskavam, ki jih objavljajo pomembnejše znanstvene in strokovne revije s prej omenjenih področij
doma in v tujini. Hkrati nenehno spremljajo razvijanje podobnih preizkusov znanja v drugih državah, prek
spremljanja predstavitev na mednarodnih konferencah, objav strokovnih združenj, mednarodnih izmenjav
strokovnjakov, sodelovanj na različnih izobraževanjih itn.
Komunikacijski pristop poučevanja tujih jezikov zahteva ustrezen pristop tudi pri ocenjevanju znanja, zato je
preverjanje posameznih jezikovnih zmožnosti oziroma sporazumevalne zmožnosti kot celote, torej tisti pristop, ki
vodi k uporabi jezika in ne zgolj in samo k poznavanju pravil brez ustrezno razvitih zmožnosti njihove rabe v praksi.
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. Pri interpretaciji
rezultatov posameznega učenca, razreda in/ali celotne preverjane populacije učencev 9. razreda osnovne šole je
zato izredno pomembno, da dosežene točke jasno in nedvoumno predstavimo glede na posamezno jezikovno
zmožnost, in tako še posebej izpostavimo dejstvo, da končni rezultat, dosežen pri preizkusu znanja, ne vsebuje
informacije o dosežkih govorne zmožnosti učencev. Priporočamo, da se o tem seznanijo tako učenci kot njihovi
starši. Sporazumevalno zmožnost namreč ne moremo preveriti v celoti, če ne preverimo tudi govorne spretnosti.
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu Informacije o preizkusu znanja.

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

4.137
41
50
33,91
67,82
22,13
0,68
0,92

NPZ iz angleščine je potekal 11. maja 2015 in je trajal 60 minut brez odmora. Število kandidatov je za 146 večje
kakor lansko šolsko leto, medtem ko število postavk in možne točke ostajajo enake. Povprečno število točk v
odstotkih (67,82) je višje za 6,41 od povprečnega rezultata v šolskemu letu 2014/15 (61,41). Standardni odklon
(22,13) tudi letos kaže, da so razlike pri dosežkih in s tem tudi znanju angleščine precej razpršene.
Preizkus ima visok indeks zanesljivosti (0,92), kar nakazuje, da so vse naloge preverjale isti konstrukt, to je
tujejezikovno zmožnost, kar je bil tudi cilj preizkusa. Grafična predstavitev razporeditve po doseženih točkah pa
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.
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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

Analiza dosežkov glede na spol kaže, da med deklicami in dečki ni velikih razlik, kar se potrjuje že več let. Enako
velja tudi za dosežke NPZ-ja iz angleščine v 9. razredu, kar je spodbudna ugotovitev.
Preglednica 4.2.4.2.2: Porazdelitev dosežkov pri angleščini po regijah, 9. razred
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
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Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

68,38
69,72
68,26
65,39
66,25
68,13
69,73
67,52
63,8
67,5
59,15
65,67

21,69
20,63
21,88
23,41
21,5
22
21,38
23,15
22,3
21,64
24,87
25,26

446
228
365
170
120
220
1.169
468
151
556
165
79

8
7
9
5
5
8
26
16
6
14
5
2
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Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju 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 v povprečju uspešno
rešili te naloge/postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Pri 1. nalogi slušnega razumevanja so učenci poslušali posnetek, v katerem sta raziskovalec Joshua in učenka
Jessica predstavila novo obliko prehranjevalne piramide. Naloga je bila izbirnega tipa (prav/narobe).
V zeleno območje sta se uvrstili dve postavki, 3. in 6., ki sta preverjali učenčevo slušno spretnost prepoznavanja
besed/besednih zvez. Učencem ti dve testni postavki nista predstavljali večjih težav.
Pri 3. testni postavki (IT = 0,78) je moral biti učenec pozoren na število (Five stripes stand for the five food groups), ki
je bilo v trditvi napačno (There are six stripes in the new pyramid). Rešitev tretje trditve zato učencem ni predstavljala
posebnega problema, saj je bilo potrebno pozorno poslušati le, katero število je govorec omenil v zvezi s številom
trakov v prehranski piramidi.
V zeleno območje sodi tudi 6. testna postavka (IT = 0,83), pri kateri so morali učenci povezati trditev A doughnut is
in a wide part of the pyramid. z delom slušnega besedila, v katerem je izraženo ravno nasprotno dejstvo ( …the
doughnut in the narrow top.). Učenci so bili uspešni, če so poznali protipomenki wide – narrow, morda pa tudi s
poznavanjem tematike in izkušenj o zdravi prehrani.
2. naloga
Pri 2. nalogi slušnega razumevanja so učenci poslušali radijsko oddajo, v kateri svetovalca Jenny in Steve
odgovarjata na vprašanja poslušalcev. Naloga je izbirnega tipa s tremi možnimi izbirami.
V zeleno območje so se uvrstile 2., 3., 5. in 6. testna postavka.
2. postavka (IT = 0,90) je preverjala učenčevo razumevanje besedne zveze keep in touch. V izhodiščnem besedilu je
moral prepoznati izraze wrote letters, long-distance calls, e-mail once a week in jih nato povezati z osebo, ki o tem
govori.
3. testna postavka (IT = 0,87) je preverjala razumevanje cele povedi iz izhodiščnega besedila (People come and go,
and you have to learn to roll with it.) s trditvijo You'll have to get used to making and losing friends in your life., torej s
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povedjo, kjer je enaka vsebina upovedena na drugačen način, vendar z dokaj preprostimi in učencem razumljivimi
besedami in besednimi zvezami.
5. testna postavka (IT = 0,81) je preverjala razumevanje besede relatives in sister kot nadpomenko in podpomenko,
hkrati pa besedno zvezo younger relatives, ki je v izhodiščnem besedilu podana s širšim delom besedila: My sister is
two years younger than I am, and I've always loved teaching her new things.
6. testna postavka (IT = 0,87) je bila kot trditev podana jasno z velelnim glagolskim naklonom in tako učencem
verjetno ni bilo težko povezati del besedila, na katerega se nanaša So I started to develop other abilities – like football
– and eventually slipped out of her shadow. s trditvijo Don't copy others – be yourself.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Naloga bralnega razumevanja je pripovedovala o angleški kraljici Elizabeti I. Zahtevala je kratke odgovore z največ
pet besedami na dana vprašanja, vezana na besedilo. Za pravilne so se šteli 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. V besedilu so učenci iskali določene podatke in podrobnosti.
V zeleno območje sodita 1. in 3. testna postavka.
1. testna postavka (IT = 0,73) je preverjala specifično informacijo iz besedila z vprašalnico who, ki je ena od prvih
vprašalnic, s katerimi se učenci spoznajo pri učenju angleščine, zato je večina to postavko tudi uspešno rešila.
Za 3. testno postavko (IT = 0,79) so učenci morali v širšem besedilu poiskati odgovor na dano vprašanje (why).
Večina jih je prepoznala besede dangerously ill in disease in jih povezala z besedo smallpox.
2. naloga
Besedilo 2. naloge bralnega razumevanja je pripoved o fantu, ki je izredno hitro rasel in imel zato velike težave. Gre
za nalogo povezovanja, pri kateri so morali učenci poiskati poved, s katero so zaključili posamezen odstavek
besedila. Za uspešno reševanje naloge so morali razumeti širše besedilo (cel odstavek), da so ga lahko ustrezno
nadaljevali z danimi možnostmi. Upoštevati so morali tudi, da sta dve nadaljevanji, torej dve povedi odveč. Naloga
je preverjala predvsem zmožnost učencev uvidenja koherence med povedmi in odstavki besedila.
V tej nalogi so se v zeleno območje uvrstile štiri testne postavke, in to 1., 2., 6. in 7. postavka.
Pri 1. postavki (IT = 0,85) so morali učenci razbrati ključne besede, povezane z višino omenjenih oseb (miles taller,
1.7 metres tall, my family was shorter, my height, aren't tall), hkrati pa v izbranem stavku poiskati protipomenko
besedi tall, vendar je v danem odstavku beseda short že omenjena.
Pri 2. postavki (IT = 0,85) so učenci prepoznali ključne besede primary school, teachers, junior and senior playground,
didn't believe me. Izbrati so morali med povedjo He thought I was lying so I was sent to detention. in distraktorjem I
didn't have to follow the school dress code. Učencem je bilo v pomoč, da oblačila v odstavku niso bila omenjena,
zato so lažje izbrali pravilno rešitev med danimi možnostmi.
Učenci so za uspešno rešitev 6. testne postavke (IT = 0,85) morali povezati besedo bed v besedilu z besedo
sleeping v izbrani povedi, s čimer večina ni imela težav. Učenci niso izbrali rešitve He offered to build me a 2.5m bed
for free., ker so pravilno prepoznali neustreznost povezave zaimka he z my parents.
Pri zadnji, 7. testni postavki (IT = 0,80) so učenci prepoznali ključne besede sleep, a bed shop, I thought I was
dreaming in jih povezali s povedjo He offered to build me a 2.5m bed for free.
C) RABA JEZIKA
1. naloga
1. naloga je naloga dopolnjevanja z naborom na temo zgodovine gradnje Eifflovega stolpa. Preverja rabo
besedišča v sobesedilu. Za uspešno reševanje te naloge so morali učenci poznati in razumeti besedišče v naboru,
razumeti izhodiščno besedilo ter ga ustrezno dopolniti.
Pri tej nalogi sodita v zeleno območje testni postavki 2 in 3.
Pri 2. testni postavki (IT = 0,78) ni bilo težko poiskati ustrezne besedne vrste (glagol), saj glagol designed ni imel
distraktorja. Prav tako ima beseda design svojo ustreznico v besedi dizajn v slovenščini, čeprav ne s popolnoma
enakim pomenom, vendar pa prav gotovo pomaga pri razumevanju besedila.
Pri 3. testni postavki (IT = 0,83) je bila iskana beseda together v besedni zvezi put together, kar učencem ni
predstavljalo posebnih težav.
2. naloga
2. naloga je predstavila besedilo o Soncu, zvezdi našega sončnega sistema. Preverjala je rabo slovničnih struktur v
sobesedilu. Učenci so morali za uspešno reševanje te naloge besedilo razumeti in ga smiselno dopolniti z danimi
oblikami. Strukture so izbirali med štirimi danimi možnostmi.
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V zeleno območje sodijo postavke 3, 5, 6 in 7.
Učenci so dokazali, da znajo uporabiti predloge v besedilu (postavki 3 /IT = 0,79/ in 6 /IT = 0,80/), obliko za
stopnjevanje pridevnika (testna postavka 5 (IT = 0,87) in da jim Present Simple Tense ne predstavlja težav (testna
postavka 7 /IT = 0,79/).
RUMENO OBMOČJE

V to območje sodijo učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo med polovicama dosežkov (50
kvantil) in so poleg nalog iz zelenega območja v povprečju uspešno rešili še te naloge in testne postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Pri 1. nalogi sodi v rumeno območje postavka 1 (IT = 0,68).
Za uspešno rešitev te postavke so morali učenci natančno poslušati besedilo in prepoznati povezavo med izrazom
about 500 kids in izrazom v trditvi more than 450 children.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Pri 1.nalogi sodi v rumeno območje postavka 5 (IT = 0,72).
Učenci so morali za odgovor na vprašanje How did she hide her natural hair colour? ugotoviti, da je opis Elizabete v
starejših letih v predzadnjem odstavku izhodiščnega besedila, in poiskati informacijo o njenih laseh (She wore a red
wig). Učenci, ki pri tej postavki niso bili uspešni, so najverjetneje imeli težave z razumevanjem besede wig in z
obliko nepravilnega glagola wear (wore).
2. naloga
V rumeno območje sodi 5. testna postavka (IT = 0,75).
Učenci so morali ugotoviti, da odstavek govori o slabostih in prednostih tega, da si nadpovprečno visok.
Prepoznati so morali besedi disadvantages in advantages in izbrati pravilno nadaljevanje For example, in shops, I can
reach things from high shelves.
C) RABA JEZIKA
1. naloga
Pri tej nalogi sodita v rumeno območje testni postavki 1 in 4. Obe sta ob razumevanju besedila zahtevali tudi
zmožnost sklepanja iz sobesedila.
Pri testni postavki 1 (IT = 0,76) so učenci morali sklepati iz sobesedila, da je bil Eiffel že slaven, ko se je odločil
zgraditi najvišji stolp na svetu (Eiffel was 52 years old when he decided to build the highest tower in the world. ...who
built stations, department stores and many buildings around the world. He also built the framework of the Statue of
Liberty in New York.), in poznati besedo well-known ter jo ločiti od distraktorja nameless.
Pri testni postavki 4 (IT = 0,73) so učenci morali za pravilno rešitev view razumeti del besedila, ki je opisoval
navdušenje obiskovalcev stolpa (All the visitors wanted to climb the tower. People were amazed...), pri čemer jim je
bila v pomoč tudi besedna zveza Paris and the surrounding countryside.
2. naloga
Pri tej nalogi sodita v rumeno območje 1. (IT = 0,68) in 4. testna postavka (IT = 0,78). Pri obeh gre za povezovanje
delov besedila (prepoznavanje svojilnih zaimkov – 1. testna postavka) in rabo kompleksnejših jezikovnih struktur.
Pri 4. testni postavki lahko predvidevamo, da učencem struktura is called zaradi pogoste rabe ne predstavlja večjih
težav, čeprav gre za trpnik. Besedna zveza be called sth namreč sodi v območje A1 glede na English Vocabulary
Profile, vendar pa je sobesedilo vključevalo besedišče tudi z višjih ravni.
D) PISNO SPOROČANJE
Pri nalogi pisnega sporočanja so morali učenci s pomočjo iztočnic napisati pismo ravnatelju angleške šole v
Ljubljani, saj bi se želeli vpisati na to šolo.
V rumeno območje sodita kriterij vsebina (IT = 0,61) in zgradba besedila (IT = 0,67). Učenci so sledili navodilom in v
pismo ustrezno vključili podatke, ki so jih zahtevale iztočnice, in sicer so predstavili sebe in svoje dosežke, navedli
razloge, zakaj bi si želeli na to šolo, in povprašali o stvareh, ki jih najbolj zanimajo v zvezi s šolo. Učenci so tudi
pokazali, da znajo besedilo smiselno strukturirati in povezati. Hkrati je bilo besedilo koherentno in razumljivo (kljub
slovničnim oziroma pravopisnim napakam).
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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 uspešno rešili še te naloge in postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
V rdeče območje sodi postavka 4 (IT = 0,65).
Da so učenci uspešno rešili to postavko, so morali natančno poslušati (You have to eat all the different food groups
to have a healthy body.) in sklepati, da navedena trditev Jessica thinks that you should only eat the healthiest food
groups. ni pravilna. V pomoč jim je bila še dodatna razlaga (...just like how you need all the colours to make a healthy
rainbow.). Če so bili učenci pozorni samo na posamezno besedo in ne na širše besedilo, te postavke niso uspešno
rešili. Sobesedilo je bilo z besediščnega in slovničnega vidika razmeroma kompleksno za učence 9. razreda, zato
učenci, ki niso izpostavljeni dovolj velikemu slušnemu vnosu njim primernih delno avtentičnih besedil, ne razvijejo
slušnih strategij za razumevanje glavnih misli v daljših besedilih.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Sem sodijo testne postavke 2, 4 in 6.
Učenci, ki so uspešno rešili te testne postavke, so morali v besedilu poiskati določene informacije na zahtevnejša
vprašanja (how, why, how often) in razumeti zahtevnejše besedišče, učenci z bolj razvitimi bralnimi strategijami pa
so si lahko pomagali tudi z informacijo v sobesedilu.
V 2. testni postavki (IT = 0,55) je vprašanje How did she choose her counsellors? zahtevalo odgovor carefully. Učenci
so morali prepoznati zahtevnejše besedišče in poiskati prislov, kar je skoraj polovici učencev predstavljalo težave.
4. testna postavka (IT = 0,50) je zahtevala odgovor na vprašanje Why did Parliament want Elizabeth to marry? Za
odgovor je bilo potrebno poznavanje besede heir ali sklepanje iz širšega besedila (to keep the Tudor throne). Gre za
zahtevnejše besedišče, zato je le polovica učencev zapisala pravilen odgovor.
Pri testni postavki 6 (IT = 0,61) je bilo na vprašanje How often did people in the Elizabethan times take care of personal
hygiene? spet potrebno iz širšega besedila izluščiti odgovor Less than once a month. s sklepanjem. (She was also very
careful with her personal hygiene and took a bath once a month. Other people, however, didn't wash themselves so often.)
2. naloga
V rdeče območje sodi testna postavka 4 (IT= 0,58). Pri tej postavki je bil odgovor I didn't believe a word he told me.
Učence je morda zmedlo več distraktorjev, povezanih z oblačili (There weren't any shops that sold clothes in my size., I
didn't have to follow the school dress code.), in povedi, ki bi se tudi lahko nanašale na odstavek. Tako so morali učenci
natančno prebrati tako izhodiščno besedilo kot izbrano poved. (He promised that I would stop gaining weight.)
Dodatno težavo pri reševanju je morda predstavljalo tudi nekaj težjih besed, npr. annoying, height, grow out of.
C) RABA JEZIKA
1. naloga
V rdeče območje sodi testna postavka 5 (IT = 0,55).
Zahtevana je bila težja beseda monument, ko so jo učenci morda zamenjevali z distraktorjem skyscraper. Učenci so
za pravilno rešitev te postavke morali razumeti širše besedilo. Poznavanje in razumevanje besede monument sodi
na raven B1 glede na English Vocabulary Profile.
2. naloga
V rdeče območje sodi testna postavka 2 (IT = 0,57).
Učenci so morali za pravilno rešitev te postavke pokazati znanje glagolskih časov in med danimi pravilno izbrati
zahtevnejšo glagolsko obliko Present Perfect Tense. V pomoč jim je bila beseda already in sobesedilo.
D) PISNO SPOROČANJE
V rdeče območje sodita kriterij besedišče (IT = 0,56) in slovnica (IT = 0,55). Učenci, ki so dosegli maksimalno število
točk pri obeh kriterijih, so pokazali, da znajo ustrezno uporabljati besedišče na dano temo in pričakovane
slovnične strukture ter dokaj pravilno zapisovati posamezne besede. Kljub temu lahko ugotovimo, da slaba
polovica učencev teh ciljev ni dosegla. Pri nekaterih učencih je primanjkljaj na področju usvojenega besedišča
precejšen, prav tako tudi pri slovnici.
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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 v povprečju uspešno rešili še te naloge/postavke:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Pri 1. nalogi sodita v modro območje postavki 2 in 5.
2. testna postavka (IT = 0,54) je preverjala razumevanje podrobnosti v besedilu, in sicer povezavo med povedjo
Except for still being a triangle, the new pyramid isn't much like the old one. iz izhodiščnega besedila in trditvijo The
shape is the only thing the old and the new pyramid have in common. Učenci so morali dobro ločiti bistveno
informacijo od nebistvene, kar očitno večini učencev povzroča težave. Težave so imeli tudi pri iskanju informacij v
večstavčnih povedih.
V 5. testni postavki (IT = 0,38) so učenci morali s pozornim poslušanjem (and the bands get thinner at the top) in
natančnim branjem trditve Each band changes colour at the top. sklepati o pravilnem odgovoru. Najverjetneje so
preveliko pozornost usmerili v besedno zvezo at the top, kar jih je lahko zavedlo. V izhodiščnem besedilu so bile
navedene barve, kar je dodatno otežilo reševanje.
2. naloga
V to območje sodi 4. testna postavka (IT = 0,52).
Ta testna postavka je imela pravilno rešitev Both. Učenci so morali iz širšega besedila izluščiti informacijo I was
devastated… (Jenny) in It was a real pain making new friends all the time… (Steve). Testne postavke, kjer je
potrebno poslušati daljše besedilo, ki ga govorita dve osebi, in ugotoviti, da obe mislita enako, so morda težje, saj
od učenca zahtevajo večjo koncentracijo in sklepanje o vsebini besedila.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
2. naloga
V modro območje sodi 3. testna postavka (IT = 0,54).
Ta testna postavka se je nanašala na del izhodiščnega besedila, ki je vseboval zahtevnejše besedišče: growth, a fast
developer, eventually, to be custom-made in stalne besedne zveze catch up with in wouldn't be the case. Ob tem je
učence morda zavedel distraktor I didn't have to follow the school dress code., in so napačno povezali omenjeno
šolsko uniformo v besedilu in school dress code v distraktorju.
NAD MODRIM OBMOČJEM

V območje nad modrim – s 65-odstotno uspešnostjo je niso rešili niti učenci z najvišjimi skupnimi dosežki pri
preizkusu znanja – se je uvrstila ta naloga/postavka:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
2. naloga
Pri 2. nalogi sodi nad modro območje testna postavka 1 (IT = 0,33). Tudi ta je imela pravilno rešitev Both. Učenci so
morali iz širšega besedila izluščiti informacijo But instead of giving him a hard time…(Steve) in So, just leave him
alone. (Jenny).
Kot pri testni postavki 4 je tudi ta preverjala razumevanje daljšega besedila, kjer se izmenjujeta dva govorca. V
izhodiščnem besedilu je bilo nekaznovanje omenjeno posredno, na kar učenci morda niso bili dovolj pozorni.
Naloga je preverjala sklepanje iz sobesedila.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.4.2.3: Specifikacijska tabela, angleščina, 9. razred
Jezikovna
Del Naloga zmožnost

Naslov

Naloga
temelji
na sliki

Tema

Tip naloge

zdravje

naloge alternativne NE
izbire

Vrsta besedila

Standard – učenec

intervjuji, pogovori

− izlušči glavno misel in glavne
poudarke besedila,
− razume podatke in podrobnosti v
besedilu,
− razume pomen posameznih
neznanih besed v besedilu;
− izlušči glavno misel in glavne
poudarke besedila,
− razume podatke in podrobnosti v
besedilu,
− ugotovi razpoloženje, stališča in
namen govorcev,
− razume pomen posameznih
neznanih besed v besedilu,
− prepozna zaporedje dogodkov v
besedilu;

A

1

Food Pyramid
SLUŠNO
RAZUMEVANJE

A

2

Ask Us Anything družina, dom, hišni naloge izbirnega
SLUŠNO
RAZUMEVANJE
ljubljenčki, prijatelji, tipa z eno možno
vzorniki, težave,
izbiro
odnosi

NE

intervjuji, pogovori

B

1

Queen Elizabeth življenje osebe
BRALNO
RAZUMEVANJE I

NE

razglednice, pisma, − izlušči glavno misel in glavne
elektronska
poudarke besedila,
sporočila, voščila,
− razume podatke in podrobnosti v
vabila, dnevniški
besedilu,
zapisi, blogi, spletni − razume osnovna notranja razmerja v
forumi, življenjepisi
besedilu (npr. časovna, vzročnoposledična),
− prepozna nekatere okoliščine v
besedilu (npr. dogajalni kraj, čas,
osebe itn.),
− ugotovi razpoloženja, stališča in
namen v besedilu,
− 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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

zeleno
rdeče
zeleno
rdeče
rumeno
rdeče

Del Naloga Jezikovna
zmožnost

Naslov

Tema

Tip naloge

Naloga
temelji
na sliki

NE

Postavka Število
točk Območje

Vrsta besedila

Standard –učenec

članki, sestavki,
prispevki, poročila,
zapiski, povzetki

− izlušči glavno misel in glavne
poudarke besedila,
− 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.),
− ugotovi razpoloženja, stališča in
namen v besedilu,
− razume pomen besed in besednih
zvez iz sobesedila;

1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
1
1
1
1

zeleno
zeleno
modro
rdeče
rumeno
zeleno
zeleno

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

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

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

B

2

Born To Be Tall
BRALNO
RAZUMEVANJE

videz, telo, značaj,
čustva, izkušnje,
želje, načrti

naloge
dopolnjevanja z
naborom

C

1

RABA JEZIKA –
BESEDIŠČE

Eiffel Tower

znanost,
tehnologija in
mediji

naloge
dopolnjevanja z
naborom

NE

članki, sestavki,
prispevki, poročila,
zapiski, povzetki

− uporablja raznovrstne, tudi bolj
zapletene slovnične strukture,
− uporablja raznovrstna vezniška
sredstva (npr. označevanje sosledja,
vzročnosti, pogojnosti itn.);

C

2

RABA JEZIKA –
STRUKTURE

The Sun,
Our Star

narava (živali,
rastline, letni časi,
vreme, ekologija)

naloge izbirnega
tipa z eno možno
izbiro

NE

članki, sestavki,
prispevki, poročila,
zapiski, povzetki

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

PISNO
SPOROČANJE

D
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Naslov

Tema

Tip naloge

Pismo
ravnatelju
Brianu Jonesu

šola, izobraževanje, vodeni/strukturirani
poklici, storitve
sestavek/besedilo

Naloga
temelji
na sliki

NE

Vrsta besedila

Standard – učenec

Postavka Število
točk Območje

brez besedila

− piše besedilo z vodeno nalogo
(izhodišče: besedilo, slike, ključne
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.

Vsebina
Besedišče
Slovnica
Zgradba
besedila
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4
4
3
2

rumeno
rdeče
rdeče
rumeno

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Analiza po jezikovnih zmožnostih (slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisno sporočanje) in rabi jezika, ki
jih je preverjal nacionalni preizkus za 9. razred, kaže, da so učenci dosegli najvišje rezultate pri preverjanju bralne
zmožnosti (IT = 0,7) in rabe jezika (0,7), za 2 točki zaostaja slušno razumevanje (IT = 0,68) ter nazadnje, s precej
nižjim rezultatom, pisno sporočanje (IT = 0,59). Kot najtežja jezikovna zmožnost se je pokazalo pisanje, kar ni
presenetljivo, saj je to tvorbna zmožnost, ki zahteva poznavanje slovnice, besedišča, pravopisa in nenazadnje tudi
fonemičnega zavedanja.
Tako pri nalogah, ki so preverjale jezikovne zmožnosti, kot tudi tistih, ki sta preverjali rabo jezika, znašajo indeksi
diskriminativnosti od 0,48 do 0,78, kar je zadovoljiv rezultat in pomeni, da so naloge po večini dobro ločevale med
bolj in manj zmožnimi učenci.
Med najzahtevnejše testne postavke pri preverjanju bralnega razumevanja sodi 3. testna postavka (IT = 0,54) pri
2. nalogi. Ta testna postavka se je nanašala na del izhodiščnega besedila, ki je vseboval zahtevnejše besedišče
growth, a fast developer, eventually, to be custom-made in stalnih besednih zvez catch up with in wouldn't be the
case. Ob tem so učenci morda napačno razumeli tudi distraktor I didn't have to follow the school dress code. in zato
neustrezno povezali omenjeno šolsko uniformo v besedilu in school dress code v distraktorju. Opazimo lahko, da
imajo učenci težave pri branju takrat, ko je potrebno prebrati večji del besedila in nato o njem sklepati, ali pa ga
povezati z določeno trditvijo, povzeti glavno misel, ali pa zelo natančno prebrati in razumeti določen del besedila
(natančno branje).
Pri preverjanju rabe jezika, kjer so učenci morali pokazati znanje besedišča in slovničnih pravil v sobesedilu, naj
izpostavimo dve testni postavki, ki sta bili za učence najtežji. Pri 1. nalogi je to testna postavka 5 (IT = 0,55), ki je
zahtevala poznavanje in uporabo besede monument v sobesedilu. Učenci so za pravilno rešitev te postavke morali
razumeti tudi širše besedilo in tudi distraktor skyscraper. Poznavanje in razumevanje besede monument sodi na
raven B1 glede na English Vocabulary Profile, kar predstavlja eno raven višje od določene z učnim načrtom za
angleščino. Pri 2. nalogi se je kot težja testna postavka izkazala postavka 2 (IT = 0,57). Učenci so morali za pravilno
rešitev te postavke pokazati znanje glagolskih časov in med danimi pravilno izbrati zahtevnejšo glagolsko obliko
Present Perfect Tense. V pomoč jim je bila beseda already in sobesedilo.
Pri slušnem razumevanju so se izkazale kot najtežje testne postavke tiste, ki so preverjale razumevanje daljšega
besedila in kjer je bilo v pogovor vključenih več govorcev ter kjer so učenci morali sklepati iz sobesedila. Učenci so
pri omenjenih testnih postavkah morali dobro ločiti bistveno od nebistvene informacije, kar očitno večini učencev
povzroča težave. Težave so imeli tudi pri iskanju informacij v večstavčnih povedih. Prav tako ima nizek rezultat 5.
testna postavka (IT = 0,38) pri drugi nalogi, so učenci morali s pozornim poslušanjem (and the bands get thinner at
the top) in natančnim branjem trditve Each band changes colour at the top. sklepati o pravilnem odgovoru. Učenci
so najverjetneje preveliko pozornost usmerili v besedno zvezo at the top, kar jih je lahko zavedlo. V izhodiščnem
besedilu so bile navedene barve, kar je dodatno otežilo reševanje.
Med težje postavke pri pisnem sporočanju se uvrščata kriterija besedišče (IT = 0,56) in slovnica (IT = 0,55). Učenci,
ki so dosegli maksimalno število točk pri obeh kriterijih, so pokazali, da znajo ustrezno uporabljati besedišče na
dano temo in pričakovane slovnične strukture ter dokaj pravilno zapisovati posamezne besede. Kljub temu lahko
ugotovimo, da slaba polovica učencev teh ciljev ni dosegla. Pri nekaterih učencih je primanjkljaj na področju
usvojenega besedišča precejšen, prav tako tudi pri slovnici. To je tudi tvorbna jezikovna zmožnost in od učencev
zahteva vrsto znanj in razvitih spretnosti, kot poznavanje in uporabo besedišča, slovničnih pravil, zapisa besed,
pravil pisanja besedilnih vrst itn. To je tudi razlog, da je pisna zmožnost izredno kompleksen proces in se razvija
postopoma ter potrebuje obilo podpore iz okolja.
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Sklepne ugotovitve
Razporeditev dosežkov kaže, da učenci niso imeli večjih težav z reševanjem tistih testnih postavk, ki so zahtevale
razumevanje krajšega, besediščno in slovnično dokaj nezahtevnega besedila in kjer so lahko pomen razbrali na
besedni ravni. Tako so pri nalogah slušnega razumevanja z lahkoto povezovali števila, razumeli protipomenke
(wide-narrow). Uspešni so bili tudi pri reševanju testnih postavk, ki so vsebovale dokaj podobne besede/besedne
zveze z besedami/besednimi zvezami v vnosnem besedilu. Pri bralnem razumevanju so učenci znali poiskati
specifično, vendar eksplicitno zapisano informacijo, če je bilo besedilo nekompleksno tako na besediščni kot tudi
skladenjski ravni. Težav tudi niso imeli, ko so si lahko pri razumevanju besedila pomagali z besedami iz istega
tematskega področja (npr. bed in sleeping). Na drugi strani opažamo, da so učenci precej manj uspešni, ko gre za
razumevanje, povzemanje oziroma sklepanje iz daljših delov besedila in kjer niso na voljo posamezne enoznačno
in eksplicitno zapisane oz. slišane besede oziroma besedne zveze. Pri slušnem razumevanju imajo še posebej
težave, ko morajo povezati več delov besedila dveh govorcev. Pri nalogah rabe jezika imajo težave pri
razumevanju kompleksnejšega besedišča in zahtevnejših slovničnih struktur. Pri tvorbni nalogi pisnega sporočanja
ugotavljamo, da so učenci dokaj uspešni pri kriteriju vsebina, saj so učenci sledili navodilom in v pismo ustrezno
vključili podatke, ki so jih zahtevale iztočnice. Učenci so tudi pokazali, da znajo besedilo smiselno strukturirati in
povezati. PK za angleščino ugotavlja, da se je raven pisnega sporočanja vidno izboljšala skozi leta, kar poteka NPZ,
kar morda kaže na to, da se učenci sistematično učijo pisno sporočati. Hkrati pa so še vidni primanjkljaji (slaba
polovica učencev) pri uporabi besedišča in slovničnih struktur.
Vse naloge so načrtno notranje diferencirane in praviloma zajemajo postavke, ki padejo v različna območja. V
desno pomaknjena razporeditev dosežkov se ponavlja iz leta v leto in kaže na to, da je preizkus, ki je vezan na
standarde v učnem načrtu, premalo občutljiv za učence z boljšimi dosežki. Že nekaj let opažamo, da so cilji v
učnem načrtu za angleščino za osnovno šolo neustrezni glede na izkazano znanje učencev, ki precej presega
prenizko zastavljene standarde znanja v učnem načrtu. Le-ti so neustrezni tudi glede na cilje, ki jih priporoča
Evropska komisija, to je raven B1 ob koncu obveznega šolanja pri prvem tujem jeziku. Kot vedno zadnja leta tudi
tokrat predlagamo, da se na podlagi nekajletnih rezultatov NPZ-ja iz angleščine učni načrt za angleščino za
osnovno šolo ustrezno spremeni.
Učencem naj rezultati nalog in posameznih testnih postavk služijo za bolj kakovostno analizo lastnega znanja in
zmožnosti, ki so jih dosegli. Pri tem naj učitelji upoštevajo najnovejše raziskave s področja učenja in poučevanja
tujega jezika, ki ugotavljajo, da je za usvajanje tujega jezika izredno pomembno, da temelji pouk na dovolj velikem
slušnem in pisnem/bralnem vnosu, čim večjem številu avtentičnih nalog, to je nalog, ki so blizu učenčevemu
izkušenjskemu svetu in zanimanjem ter nalogah, ki so učencem izziv. Poslušanje angleških besedil tako doma kot
v šoli lahko bistveno izboljša stopnjo in dolžino koncentracije, poučevanje strategij slušnega razumevanja pa
opolnomoči učence za to, da bodo brez velikih težav povzemali, poiskali glavne misli in bili zmožni slediti več
govorcem. Poučevanje slovnice in besedišča je izven sobesedila primerno le na začetku, pa še tukaj je pomembno
premisliti, ali ni bolje, da učenci sami zgradijo pravila, ko so določene strukture že dodobra usvojili. Nenazadnje je
končni cilj avtomatizacija besedišča, slovničnih struktur, skladenjskih vzorcev itn., ki se razvije le v takšnem okolju,
ki nudi dovolj možnosti za eksperimentiranje z jezikom in kjer je veliko pisnega in slušnega vnosa ter kjer je pouk
smiseln in se povezuje z zunanjim svetom.
PK za angleščino priporoča, da pri pouku poleg besedil v učbenikih in delovnih zvezkih učenci berejo in
poslušajo/gledajo še druga besedila. Uporaba IKT je pri pouku tujih jezikov danes nepogrešljiva. Na spletu je na
voljo kar veliko besedil v angleščini, še posebej pa je za učence tretjega obdobja primerna spletna stran
neprofitne organizacije British Councila, ki je skupaj z BBC-jem pripravil posebno spletno stran z gradivom in
idejami za poučevanje mladostnikov (https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-teens). Poleg tega je nujno
opremiti šolske knjižnice s čim več poenostavljenimi knjigami, ki so tematsko in jezikovno primerne za to starostno
skupino in vključujejo več težavnostnih ravni, da tako zadovoljimo različno zmožne tujejezikovne uporabnike.
Nekaj teh knjig je na voljo tudi brez plačila na različnih spletnih straneh.
Pri učenju (tujega) jezika je izrednega pomena tudi motivacija učencev, zato je vzpostavljanje okoliščin, ki
osmišljajo učenje jezika več kot dobrodošlo. Ena izmed takšnih možnosti je vključitev šol v programe Erasmus+,
kjer se učenci srečujejo z vrstniki iz neslovensko govorečih dežel in je uporaba angleščine kot lingue france nuja
(instrumentalna motivacija) oziroma učenci morda šele takrat razumejo, kaj je cilj in razlog učenja tujih jezikov.
Obstajajo pa tudi druge možnosti, kot je na primer vključevanje v projekte Združenih narodov, Amnesty
International, in nenazadnje vključevanje angleško govorečih prebivalcev, živečih v Sloveniji, v določene dele
pedagoškega procesa itn.
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Poslušaj posnetek, v katerem bosta Joshua in Jessica predstavila novo
prehranjevalno piramido, in ugotovi, ali so zapisane trditve pravilne (T=TRUE) ali
napačne (F=FALSE). V razpredelnici s kljukico označi izbrano rešitev. Oglej si primer
0, ki je že rešen.

FOOD PYRAMID

T
0.

F

Jessica is a researcher at the National Health Institute.



T
1.

More than 450 children were involved in the survey.

2.

The shape is the only thing the old and the new pyramid have in common.

3.

There are six stripes in the new pyramid.

4.

Jessica thinks that you should only eat the healthiest food groups.

5.

Each band changes colour at the top.

6.

A doughnut is in a wide part of the pyramid.

F

(6 točk)
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2. naloga
Poslušaj radijsko oddajo, v kateri svetovalca Jenny in Steve odgovarjata na vprašanja
poslušalcev. Za vsako od izjav (1–6) v razpredelnici s kljukico označi, kdo jo je izrekel
(Jenny, Steve ali oba). Oglej si primer 0, ki je že rešen.

ASK US ANYTHING

Who says this?

JENNY

STEVE

BOTH

The naughty scout
0.

After talking to a friend the naughty scout will behave
better.

1.

The naughty scout should not be punished.
Who says this?



JENNY

STEVE

BOTH

JENNY

STEVE

BOTH

Left without a friend
2.

You can keep in touch after your friend moves house.

3.

You'll have to get used to making and losing friends in
your life.

4.

Losing a friend is painful.
Who says this?
In the shadow

5.

It's nice to help younger relatives.

6.

Don't copy others – be yourself.
(6 točk)
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Preberi pripoved o življenju angleške kraljice Elizabete I. Odgovori naj bodo kratki – od
ENE do največ PET besed. Glej primer 0, ki je že rešen.

QUEEN ELIZABETH I
Queen Elizabeth’s reign was so important in history that it was called the Elizabethan Age.
During her reign England’s progress in the field of discovery and colonisation was immense.
Trade began with other countries. The Elizabethan Age was also rich in learning. It was the
age of Shakespeare, the author of Hamlet, Marlow, who wrote Edward II, and other famous
names.
Elizabeth was born in 1533. Her childhood was not happy.
She was two years old when her mother, Anne Boleyn, was
beheaded. She spent most of her early life away from her
father, King Henry VIII. However, Henry wanted her to have
the best education. She had a private teacher. She was
very intelligent, witty and enjoyed learning. She could read,
write and speak six foreign languages fluently. Elizabeth
loved riding horses, hunting and dancing. She had a talent
for music and played musical instruments. Elizabeth wasn’t
beautiful but she was elegant. She was thin, of medium
height and very vain. She had red hair, expressive eyes
and lovely hands.
Elizabeth became Queen at the age of 25. She carefully
chose advisors who were honest, loyal and experienced.
She was a strong ruler. The Queen liked meeting people
and was always kind to the old and sick. At the age of 28
Elizabeth caught smallpox, a disease that killed many
people in those days. She was dangerously ill for many
days. Her German doctor saved her life. Smallpox scars remained on Elizabeth’s face all her
life. She always wore white powder and cosmetics to hide the scars.
Parliament wanted Elizabeth to marry as soon as possible. It was important to have an heir
to the Tudor throne. Several foreign monarchs and many noblemen of her court wanted to
marry Elizabeth, but she wasn’t interested in marriage. In fact, she didn’t want to be
disappointed. She said, “I am already bound to a husband, which is the kingdom of England.”
At the age of 60 Elizabeth had wrinkles and grey hair but she was still healthy and energetic.
She wore a red wig and her face was covered with heavy white make-up. Her teeth were in
very bad condition. However, she was still vain. Every morning she spent more than two
hours getting ready. She had about 3,000 magnificent dresses and innumerable splendid
jewels. She was also very careful with her personal hygiene and took a bath once a month.
Other people, however, didn’t wash themselves so often.
In 1603, Elizabeth was 70 years old. She ate very little and was weak. She died the same
year, and was the last Tudor monarch. Her reign lasted 44 years. Her people mourned her
for a long time.
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0.

Which two important writers lived in the Elizabethan Age in England?
Shakespeare and Marlowe.

1.

Whose wish was it for Elizabeth to study?
_______________________________________________

2.

How did Elizabeth select her counsellors?
_______________________________________________

3.

Why did Elizabeth have scars on her face?
_______________________________________________

4.

Why did Parliament want Elizabeth to marry?
_______________________________________________

5.

How did she hide her natural hair colour?
_______________________________________________

6.

How often did people in the Elizabethan times take care of personal hygiene?
_______________________________________________
(6 točk)
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2. naloga
Preberi besedilo in povedi. Na črto na koncu vsakega odstavka vpiši črko povedi, ki
ga smiselno zaključi. Dve povedi sta odveč. Glej primer 0, ki je že rešen.

BORN TO BE TALL
Paul, 16, is so tall he has to have his shoes and
bed designed and made just for him. He is still
growing. He might reach 2.3m but his parents
hope he will stop there. A (0)
"Growing up I was miles taller than my friends. At
the age of seven I was 1.7m tall and most of my
family were shorter. Now I am 2.1m tall and I don't
really know where my height comes from as my
parents aren't tall. ________ (1)
People have always thought I am older than I
really am. On my first day at primary school, one
of the teachers pulled me out of the junior
playground and I was sent to the senior one. He didn't believe me when I told him how old I
was. ________ (2)
I thought my growth would slow down as I got older. Mum said I was a fast developer and
that my mates would eventually catch up with me, but I soon realised that wouldn't be the
case. When I was 14, my feet were size 47 and I had to have shoes specially made. My
school uniform had to be custom-made, too. ________ (3)
I was worried about my height. It was really annoying to grow out of clothes so quickly and
get thinner and thinner. I went to the doctor and he said there was nothing wrong with me.
________ (4)

(Vir slike: http://www.flickr.com/photos/51035655711@N01/3129533156. Pridobljeno: 12. 11. 2012.)
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There are some disadvantages about my height, like not being able to go on certain rides at
the fairground and having to duck when I'm in rooms with low ceilings, but there are loads
more advantages. ________ (5)
My first real problem was last year when I grew out of my bed. I wasn't able to stretch out in it
for a while, but then I started to get really uncomfortable. My parents looked for a bigger bed,
but they couldn't find one anywhere. ________ (6)
By December last year, I'd given up hope of a good night's sleep. Then a firm called Sealy
got in touch. They had heard about me from a bed shop. I thought I was dreaming when I
heard the firm's representative, Mr. Higgins, talking to my parents. ________ (7)"
(Prirejeno po: Sugar, julij 2003)

A

This is his story.

B

I didn't believe a word he told me.

C

He offered to build me a 2.5m bed for free.

D

He promised that I would stop gaining weight.

E

There weren't any shops that sold clothes in my size.

F

For example, in shops, I can reach things from high shelves.

G

He thought I was lying so I was sent to detention.

H

I didn’t have to follow the school dress code.

I

In fact they are both short.

J

I ended up sleeping on my bedroom floor.
(7 točk)
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C) RABA JEZIKA
1. naloga
Dopolni besedilo o Eifflovem stolpu z besedami iz okvirčka. V razpredelnico vpiši črko
izbrane besede. Tri besede so odveč. Glej primer 0, ki je že rešen.
A aside

B attract

F skyscraper

C designed
G together

D monument
H views

E nameless

I well-known

EIFFEL TOWER
Around 1880 the French government launched a competition.
They wanted an unusual monument to __0__ visitors. Gustave
Eiffel and his team won the competition. Gustave Eiffel was 52
years old when he decided he wanted to build the highest tower in
the world. He was already a __1__ engineer who built stations,
department stores and many buildings around the world. He also
built the framework of the Statue of Liberty in New York.
In a workshop near Paris, engineers __2__ the 18,000 pieces
of the tower one by one. They calculated to the millimetre how they
would be put __3__. Then workers made the metal parts. Work
began at the Paris building site in January 1887. Two years later the
tower was completed. It was opened on May 15 1889. All the
visitors wanted to climb the tower. People were amazed at the
__4__ over Paris and the surrounding countryside. The engineer Thomas Edison recorded
Eiffel's voice on his gramophone to preserve it forever.
Gradually the tower became the symbol of Paris and drew a huge number of visitors.
Today it's Europe's most visited __5__. Every year 6 million people come to admire it.
(Prirejeno po: Discovery Box, julij/avgust 2006)

0.

1.

2.

3.

4.

5.

B
(5 točk)
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2. naloga
Dopolni besedilo o Soncu, zvezdi našega sončnega sistema, z manjkajočimi
besedami. Obkroži črko pred izbrano rešitvijo. Glej primer 0, ki je že rešen.

THE SUN, OUR STAR
Our solar system has only one star, the Sun. It __0__
huge to us because it's the closest star to the Earth. We are
understanding more about how it works and are beginning
to find ways of using __1__ energy. We see the Sun every
day, but it's so bright that it's not easy to look at. Space
probes out in space __2__ back lots of new information
already. We now know even better that it is an extraordinary
star.
The Sun is so huge that all nine planets __3__ the solar
system could fit in it several times. The Sun is a giant ball of
gases. The gases are so dense and turbulent that it is impossible to see through them. We
only see the light from the surface of the Sun, which __4__ the photosphere. The
temperature at the centre of the Sun is 15 million degrees. The temperature on the surface is
only 6000°C. Strangely, the temperature around the Sun is __5__ than on the surface. Some
of this awesome energy reaches the Earth. It heats our planet and keeps us alive.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million kilometres. If we could go to
the Sun __6__ plane, the journey would take more than 20 years! Light from the Sun __7__
eight minutes to reach us, because the speed of light is 300,000 km per second. This is the
fastest speed in the Universe.

(Prirejeno po: Discovery Box, november 2004)

0.

A seem

B will seem

C seems

D seemed

1.

A their

B it

C they

D its

2.

A sends

B were sending

C will send

D have sent

3.

A over

B near

C in

D on

4.

A is called

B are called

C called

D calls

5.

A high

B highly

C higher

D the highest

6.

A in

B by

C on

D with

7.

A has taken

B takes

C is taking

D take
(7 točk)

(Vir slike: http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Sun_by_the_Atmospheric_Imaging_Assembly_ofNASA%27s_
Solar_Dynamics_Observatory_20100801.jpg. Pridobljeno: 12. 11. 2012.)
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D) PISNO SPOROČANJE
Želel/-a bi se vpisati na mednarodno angleško šolo v Ljubljani, ki vabi bodoče dijake v
svoje jezikovne, naravoslovne, športne in umetniške programe. Ravnatelju šole,
gospodu Brianu Jonesu, napiši pismo in:
− predstavi sebe, svoje dosežke in zanimanja,
− navedi razloge, zakaj bi se želel/-a vpisati na mednarodno šolo,
− povprašaj po stvareh, ki te najbolj zanimajo v zvezi s šolo.
Besedilo naj bo dolgo od 100 do 150 besed. Ovrednoteni bodo vsebina, besedišče,
slovnica in zgradba besedila.

TA PROSTOR LAHKO UPORABIŠ ZA
OSNUTEK,
KI SE NE VREDNOTI.
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Dear Mr. Jones,
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Best regards,
Saša Novak

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 pri nacionalnem preverjanju znanja
iz nemščine v 6. razredu
SLIKE
Slika 4.2.5.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri nemščini, 6. razred
Slika 4.2.5.1.2: Porazdelitev točk pri nemščini, 6. razred

PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.5.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.5.1.2: Porazdelitev dosežkov pri nemščini po regijah, 6. razred
Preglednica 4.2.5.1.3: Specifikacijska tabela, nemščina, 6. razred

4.2.5.2 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja
iz nemščine v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.5.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri nemščini, 9. razred
Slika 4.2.5.2.2: Porazdelitev točk pri nemščini, 9. razred

PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.5.2.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.5.2.2: Porazdelitev dosežkov pri nemščini po regijah, 9. razred
Preglednica 4.2.5.2.3: Specifikacijska tabela, nemščina, 9. razred
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4.2.5.1 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz nemščine 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 4.2.5.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

450
47
52
38,36
73,76
17,88
0,74
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 15 učencev, minimalno število točk (19) je
dosegel en učenec.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.5.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri nemščini, 6. razred

ICC-krivulje kažejo razlike med spoloma pri posameznih nalogah.
450 učenk in učencev je preizkuse pisalo na 33 šolah, v treh regijah.
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Preglednica 4.2.5.1.2: Porazdelitev dosežkov pri nemščini po regijah, 6. razred
Regija

Koroška regija
Podravska regija
Pomurska regija

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

63,05 %
71,18 %
74,79 %

17,88
17,30
17,80

19
67
364

2
6
25

Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju 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 osem postavk naloge razvrščanja, kjer so s pomočjo slik prepoznali informacije iz
slišanega besedila. Na taksonomski ravni je to srednje zahtevna naloga.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 1. postavko. V nalogi alternativne izbire so morali izmed ponujenih odgovorov izbrati
pravilno rešitev. Razumeli so besedilo, sestavljeno iz znanih informacij.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo na določeno temo vezano besedilo, ki komajda presega njihov besedni zaklad.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 5. postavko naloge kratkih odgovorov. V besedilu so morali s selektivnim branjem poiskati
informacijo.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili vseh sedem postavk naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro. Naloga preverja razumevanje
krajših besedil, vezanih na določeno temo. Z izbiro pravilne rešitve so se odzvali na prebrana besedila.
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C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 1. in 4. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Pri 1. postavki so poved dopolnili z
glagolom liest, v 4. pa s predlogom mit.
4. naloga
Učenci tvorijo krajše vodeno pisno besedilo na podlagi iztočnic.
Učenci so bili pri tvorbni nalogi uspešni pri kriteriju vsebina. Naloga preverja zmožnost tvorjenja krajšega besedila
s pomočjo danih iztočnic.

RUMENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri nemščini določajo mejo med polovicama dosežkov, so poleg nalog iz zelenega
območja uspešno rešili še te naloge:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo kratka besedila, sestavljena iz znanih informacij, in s pisnimi dejavnostmi pokažejo razumevanje
posameznih podrobnosti ter bistva.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 4., 5. in 6. postavko. V nalogi alternativne izbire so morali med ponujenimi odgovori izbrati
pravilno rešitev. Razumeli so besedilo, sestavljeno iz znanih informacij.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo na določeno temo vezano besedilo, ki komajda presega njihov besedni zaklad.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 3., 4. in 7. postavko naloge kratkih odgovorov. V besedilu s selektivnim branjem poiskati
informacijo.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 1., 2., in 3. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Tudi ta naloga je na taksonomski
ravni srednje zahtevna.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 1., 3. in 7. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Iz nabora besed v okvirčku so morali
ustrezno razvrstiti in pravilno prepisati besede.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 5. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Besedišče je temeljno, iz izkustvenega
sveta učencev. Poved so morali dopolniti s povratnim osebnim zaimkom mich.

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 2. postavko. V nalogi alternativne izbire so morali med ponujenimi odgovori izbrati
pravilno rešitev. Razumeli so besedilo, sestavljeno iz znanih informacij.
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo na določeno temo vezano besedilo, ki komajda presega njihov besedni zaklad.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 1., 2. in 6. postavko naloge kratkih odgovorov. V besedilu so morali s selektivnim branjem
poiskati informacijo.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 4. in 5. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Tudi ta naloga je na taksonomski ravni
srednje zahtevna.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 2., 4., 5. in 6. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Iz nabora besed v okvirčku so
morali ustrezno razvrstiti in pravilno prepisati besede.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 3. postavko naloge dopolnjevanja z naborom. Besedišče je temeljno, iz izkustvenega
sveta učencev. Vstaviti so morali svojilni zaimek ihre.
4. naloga
Učenci tvorijo krajše vodeno pisno besedilo na podlagi iztočnic.
Pri tvorbni nalogi so bili uspešni pri kriteriju jezikovna pravilnost. Naloga preverja zmožnost tvorjenja krajšega
besedila s pomočjo danih iztočnic.

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 kratka besedila, sestavljena iz znanih informacij, in s pisnimi dejavnostmi pokažejo razumevanje
posameznih podrobnosti ter bistva.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 3. postavko. V nalogi alternativne izbire so morali med ponujenimi odgovori izbrati
pravilno rešitev. Razumeli so besedilo, sestavljeno iz znanih informacij.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 3. postavko naloge razvrščanja. Besedišče je temeljno, iz izkustvenega sveta učencev;
vstaviti so morali in der.
Porazdelitev dosežkov kaže, da so učenci zelo uspešni pri slušnem in bralnem razumevanju.
Večina postavk v preizkusu (20) sodi v zeleno območje, 13 postavk v rumeno, v rdečem območju je 12 postavk
(naloge slušnega razumevanja, bralnega razumevanja ter poznavanja in rabe jezika), v modrem območju pa sta le
2 postavki.
Razvijanje sporočilne zmožnosti je najpomembnejši cilj pouka nemščine na ravni zgodnjega učenja, kar
upoštevamo tudi pri sestavi preizkusa znanja. Glede na cilj preverjanja ima skoraj vsaka naloga postavke, ki se
uvrščajo vsaj v dve oz. več območij. Izjemi sta 1. naloga slušnega razumevanja in 2. naloga bralnega razumevanja.
2. naloga slušnega razumevanja in 3. naloga poznavanja in rabe jezika spadata celo v vsa štiri območja. Naloge
poznavanja in rabe jezika spadajo v višjo taksonomsko raven, zato so tudi bolj selektivne. Rezultati so torej
pričakovani.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.5.1.3: Specifikacijska tabela, nemščina, 6. razred
Del Naloga Področje

A

1

A

2

B
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SLUŠNO
RAZUMEVANJE

Slika v
nalogi

Naslov

Tip naloge

Am Nachmittag

naloge povezovanja, DA
urejanja in razvrščanja

SLUŠNO
RAZUMEVANJE

Straßengespräche

BRALNO
RAZUMEVANJE

Das gute alte
Pausenbrot

naloge alternativne
izbire

NE

naloge kratkih
odgovorov

NE

Vrsta
besedila

Tema

Standard – učenec

sestavek

prosti čas:
konjički, igre

− razume preproste izjave v
znanem kontekstu;
− razbere temo slišanega
besedila, vezanega na
obravnavano temo.

intervju,
pogovor

različne teme

pogovori,
izjave

hrana in pijača
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− razume preproste izjave v
znanem kontekstu;
− je sposoben slediti pogovoru,
ki se nanaša na preproste
situacije ali osebne izkušnje.

− 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 s kratkimi odgovori na
vprašanja.

Postavka

Število
točk

Območje

1
2

1
1

zeleno

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

1

1

zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno

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

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

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

Del Naloga Področje

Naslov

Tip naloge

Slika v
nalogi

Vrsta
besedila

Tema

Standard – učenec

Postavka

Število
točk

Območje

B

2

BRALNO
RAZUMEVANJE

Brieffreunde
gesucht

naloge izbirnega tipa NE
z eno možno izbiro

oglasi

jaz: osebni
podatki

− 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
6
7

1
1
1
1
1
1
1

zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno
zeleno

C

1

POZNAVANJE IN
RABA JEZIKA

/

naloge dopolnjevanja NE
z naborom

sestavek

jaz: videz, značaj

− uporabi temeljno besedišče in
nekaj naučenih vsakdanjih
izrazov ter dopolni besedilo.

1
2

1
1

rumeno

3

1

rumeno
rumeno

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

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

C

2

POZNAVANJE IN
RABA JEZIKA

/

naloge izbirnega tipa NE
z eno možno izbiro

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

C

3

POZNAVANJE IN
RABA JEZIKA

/

naloge dopolnjevanja NE
z naborom

pogovori

brez teme
(različne teme)

C

4

POZNAVANJE IN
RABA JEZIKA

vodeni/strukturirani
sestavek/besedilo

sestavki,
prispevki,
poročila,
zapiski,
povzetki

hišni ljubljenčki

NE

4
5
1
− prepozna in razume temeljno
besedišče in se odziva z izbiro
2
pravilne rešitve.
3
4
5
6
7
1
− uporabi temeljno besedišče in
nekaj naučenih vsakdanjih
2
izrazov ter dopolni besedilo.
3
4
5
Vsebina
tvori
kratko
besedilo
s
−
pomočjo besednih iztočnic.
Jezik
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Izhodišče prvega dela (SLUŠNO RAZUMEVANJE) je bilo daljše monološko besedilo, posneto na zgoščenki.
1. naloga A1 (IT = 0,94) je bila naloga razvrščanja, kjer so učenci s pomočjo nazornih ilustracij prepoznali
informacijo iz slišanega besedila.
Pri 2. nalogi A2 (IT = 0,70) so s pomočjo slišanih informacij z nalogami alternativne izbire bolj ali manj uspešno
reševali naloge. IT se giblje med 0,94 in 0,45.
Pri podrobnem poslušanju in parafraziranih izjavah se pojavljajo manjše težave.
Drugi del (BRALNO RAZUMEVANJE) je bil prav tako sestavljen iz dveh nalog.
Pri 1. nalogi B1 (IT = 0,64) je bilo pomembno razumevanje krajših besedil, vezanih na določeno temo. Naloga
kratkih odgovorov s selektivnim branjem je učencem povzročala težave pri 1., 2. in 6. postavki. IT se pri teh
postavkah giblje med 0,44 in 0,51.
2. naloga B2 (IT = 0,94) je bila naloga izbirnega tipa z eno možno izbiro. V kompleksnejšem besedilu, vezanem na
določeno temo, so morali poiskati zahtevane podatke. Odločali so se o tem, kateri otrok je dal določeno izjavo.
Učencem naloga ni povzročala težav. IT se giblje med 0,84 in 0,98.
Tretji del (POZNAVANJE IN RABA JEZIKA) je zajemal 4 naloge.
1. naloga C1 (IT = 0,58) je bila naloga dopolnjevanja z naborom. IT se giblje od 0,47–0,72.
2. naloga C2 (IT = 0,61) je bila prav tako naloga dopolnjevanja z naborom. IT se giblje med 0,48 in 0,70. Pri obeh
nalogah so se upoštevale samo popolnoma pravilno zapisane rešitve v skladu s pravili nemškega pravopisa.
Pri 3. nalogi C3 (IT = 0,70) so iz nabora besed morali izbrati pravo in zapolniti vrzel v povedi. IT se je pri posameznih
postavkah gibal med 0,52 in 0,79.
4. naloga C4 je bila tvorbna naloga (IT = 0,70). Učenci so uspešni pri kriteriju vsebina, težave imajo pri postavki
jezikovna pravilnost – v skladu z učnim načrtom se namreč šele seznanjajo s posameznimi slovničnimi
strukturami, ki še niso utrjene.
Vprašalnik za učitelje ocenjevalce NPZ-ja za 6. razred je izpolnilo 39,1 % učiteljev. Ti so v večji meri pozitivno ocenili
vsebino in izvedbo preizkusa. Po njihovem mnenju sta najprimernejši nalogi A1 (IT = 0,94) in B2 (IT = 0,94), saj sta
obe temi učencem blizu. Prav tako pa tudi tip naloge učencem zelo ustreza.
Kot najmanj primerno so označili nalogo C2 (IT = 0,61), kjer so predlagali drugačen tip naloge, npr. povezovanje.
Menijo pa tudi, da je v NPZ-ju preveč nalog z dopolnjevanjem iz nabora.
Merila za vrednotenje pisnega sestavka povzročajo ocenjevalcem največ težav. Zdijo se jim preveč ohlapena.
Sklepne ugotovitve
Analiza dosežkov učencev na NPZ-ju iz nemščine v 6. razredu je pokazala, da so bili učenci pri reševanju
nalog zelo uspešni, saj so dosegli povprečen rezultat 73,76 %. To dokazuje, da je pouk nemščine na tej stopnji
dobro zastavljen, učenci pa imajo solidno znanje. Najmanj težav jim dela slušno razumevanje, največ težav pa
imajo pri slovničnih nalogah poznavanja in rabe jezika, kar je na tej stopnji pričakovano. Manj natančni so
tudi pri prepisovanju besed iz nabora. Članice PK in sestavljavke nalog ugotavljamo, da pri NPZ-ju iz
nemščine v 6. razredu ni bilo posebnosti. Pri sestavi nalog smo se striktno držale učnega načrta, upoštevale
priporočila s seminarjev, priporočila Državnega izpitnega centra ter dragocene nasvete učiteljev iz prakse.
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Die Kinder der Klasse 5A machen am Nachmittag Verschiedenes. Hör zu und
schreibe zu jedem Bild den entsprechenden Namen wie im Beispiel. Zwei
Namen bleiben übrig.
(Otroci 5. a razreda popoldan preživljajo različno. Prisluhni besedilu in k sliki vpiši
ustrezno ime kot v primeru. Dve imeni sta odveč.)
Jutta Sabine Peter Leo Petra Karin Moritz Stefan Lars Klaus Maria

AM NACHMITTAG
0.

1.

2.

____________________

____________________

3.

4.

5.

____________________

____________________

____________________

6.

7.

8.

____________________

____________________

____________________

Jutta

(8 točk)
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2. naloga
Hör zu. Stimmen die Aussagen? Umkreise richtig oder falsch wie im Beispiel.
(Poslušaj, ali naslednje izjave držijo. Obkroži pravilno (richtig) ali napačno (falsch) kot
v primeru.)

STRASSENGESPRÄCHE
Dialog 1
0. Peter hat eine neue Frisur.

RICHTIG

FALSCH

1. Peters Haare sind jetzt dunkelbraun.

RICHTIG

FALSCH

2. Moritz' Haare sind kurz.

RICHTIG

FALSCH

3. Heute gehen Corinna und Melina ins Kino.

RICHTIG

FALSCH

4. Sie treffen sich am Goetheplatz.

RICHTIG

FALSCH

5. Frau Meier war krank.

RICHTIG

FALSCH

6. Jens hat auch Fieber.

RICHTIG

FALSCH

Dialog 2

Dialog 3

(6 točk)
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Lies den Text aufmerksam.
(Pozorno preberi besedilo.)

DAS GUTE ALTE PAUSENBROT
Viele Schüler essen in der Pause am liebsten Süßigkeiten. Mein
Freund Peter kauft sich morgens auf dem Schulweg immer einen
Schokoriegel. Er sagt, mit Schokolade kann er besser denken.
Dabei sind seine Schulnoten gar nicht so gut.
Tim, 12 Jahre

Meine Mutter meint: „Das Pausenbrot ist genauso wichtig
wie dein Frühstück zu Hause.“ Sie bereitet mir jeden Tag
ein leckeres Butterbrot zu. Und manchmal gibt sie noch
frischen Salat dazu, das schmeckt mir am besten.
Sarah, 11 Jahre

In der Pause esse ich meistens ein Käsebrot, Wurst mag ich nicht
so gern. Ich liebe alle Sorten von Käse. Manchmal macht mir mein
Vater das Pausenbrot, dann gibt es eine Doppelportion Käse.
Er sagt, wir Männer haben größeren Hunger und müssen deshalb
mehr essen als Mädchen.
Alex, 11 Jahre

Manchmal tausche ich mein Pausenbrot. Heute zum Beispiel
hat mein Mitschüler Uwe ein Schinkenbrot und ich einen
Krapfen.* Ich esse viel lieber Schinken als Süßes, deshalb
tauschen wir.
* krof

Nikolina, 13 Jahre
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Antworte kurz wie im Beispiel.
(Odgovori na kratko kot v primeru.)
0. Was essen viele Schüler in der Pause?
Süßigkeiten.

1. Wann kauft sich Peter Süßigkeiten für die Schule?
_____________________________________________________________________
2. Wie findet Tim die Schulnoten von Peter?
_____________________________________________________________________
3. Wo hat Sarah Frühstück?
_____________________________________________________________________
4. Was mag Sarah besonders gern zu ihrem Pausenbrot?
_____________________________________________________________________
5. Isst Alex lieber Käse oder Wurst?
_____________________________________________________________________
6. Wer macht Alex das Pausenbrot mit besonders viel Käse?
_____________________________________________________________________
7. Was tauscht Nikolina mit Uwe?
_____________________________________________________________________
(7 točk)
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2. naloga
Lies den Text.
(Preberi besedilo.)

BRIEFFREUNDE GESUCHT
Hallo! Ich bin Antje, bin elf Jahre alt
und komme aus Kiel. Ich habe einen
kleinen Bruder. Ich habe keine
Haustiere, weil wir in einem
Mehrfamilienhaus wohnen. Ich lese
gerne und male am liebsten Pferde.
Bitte, schreibt mir!

Hallöchen! Mein Name ist Florian. Ich
komme aus Berlin und bin elfeinhalb Jahre
alt. Am liebsten spiele ich mit meiner Katze
Flori. Ich spiele auch gern Fußball und
sehe fern. Zweimal in der Woche trainiere
ich Fußball in einem Verein. Hast du Lust
mit mir Fußball zu spielen?

Ich bin Rikke, komme aus Norwegen und
wohne seit 4 Jahren in Deutschland, in
Münster. Ich suche Brieffreunde aus ganz
Europa. Ich mag Musik und Tanz. Ich kann
auch Gitarre spielen. Fußball finde ich blöd!
Ich schreibe immer zurück!

Was schreiben Antje, Florian oder Rikke? Kreuze an wie im Beispiel.
(O čem pišejo Antje, Florian in Rikke? Naredi križec kot v primeru.)
Antje
0. Ich komme aus Kiel.

Florian

Rikke

X

1. Ich spiele Fußball.
2. Ich wohne in Berlin.
3. Ich mag Pferde.
4. Ich spiele ein Musikinstrument.
5. Ich habe einen Bruder.
6. Ich mag keinen Fußball.
7. Meine Katze heißt Flori.
(7 točk)
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C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
1. naloga
Ergänze den Text mit den Wörtern aus dem Kästchen wie im Beispiel. Zwei
Wörter bleiben übrig.
(Dopolni besedilo z besedami iz okvirčka kot v primeru. Dve besedi sta odveč.)
bin

habe

lustiger

Nase

Haare

Haustier

Superstar

Werner

Ich heiße (0) Werner und bin ein deutscher
(1) _________________. Ich habe große
Zähne und eine dicke (2) _________________.
Ich bin ein (3) _________________ Typ. Ich mag
schnelle Autos und (4) _________________
ein interessantes (5) ________________: das
Schwein Borsti.

(Vir: Das Rad, 1999.)

(5 točk)

______________________________
(Vir slike: http://www.awn.com/mag/issue4.04/4.04pages/kornwerner.php3. Pridobljeno: 27. 11. 2013.)
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2. naloga
Ergänze die Texte mit den Wörtern aus dem Kästchen wie im Beispiel. Achte
dabei auf die Bilder. Zwei Wörter bleiben übrig.
(Dopolni besedila z besedami v okvirčku kot v primeru. Pri tem upoštevaj slike. Dve
besedi sta odveč.)
anziehst
schwarzen

Bluse

kaufst

weiße

keine

Kleid

Hose

Kleiderschrank

Rock

VOR DER PARTY
Selina: Du, Julia, weißt du schon, was du morgen zur
Party (0) anziehst ?
Julia:

Ja, ich glaube meinen schwarzen
(1) ______________________. Und du?

Selina: Ich habe noch keine Ahnung. Vielleicht eine
lange (2) ______________________.
Julia:

Prima! Dann zieh doch die rote an!

Selina: Einverstanden!
AUF DER PARTY
Karina: Hallo, Julia! Du siehst heute super aus!
Julia:

Danke!

Karina: Die weiße (3) ______________________ passt
perfekt zu deinem schwarzen Rock.
Julia:

Ja, richtig. Die habe ich mir erst gestern gekauft.
Aber du siehst auch super aus!

Karina: Danke! Ich wollte keinen Rock und auch
(4) ______________________ Hose anziehen.
Und dieses (5) ______________________ war
auch ziemlich teuer.
Julia:

Und diese Farbe steht dir prima!
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NACH DER PARTY
Mutter: Julia, ich werde deinen (6) _______________
Rock waschen.
Julia:

Super! Danke Mutti!

Mutter: Und wo ist deine (7) ______________ Bluse?
Julia:

Sie ist wahrscheinlich schon im Wäschekorb.

(7 točk)
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3. naloga
Umkreise die richtige Lösung wie im Beispiel.
(Obkroži ustrezno rešitev kot v primeru.)
0. Familie Meier … zu Hause.
A

sein

B

ist

C

sind

1. Vati … im Wohnzimmer.
A

lese

B

lesen

C

liest

2. Mutti kocht … Küche.
A

in der

B

im

C

in die

3. Karin macht … Hausaufgaben.
A

seine

B

ihre

C

deine

4. Ihr Bruder spielt … Autos.
A

in

B

mit

C

aus

5. Karin und ihr Bruder waschen … die Hände im Bad.
A

mich

B

dich

C

sich
(5 točk)
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4. naloga
Beschreibe dein Lieblingstier. Wie sieht es aus, was macht es, was frisst es …
Schreibe mindestens sechs Sätze.
(Opiši svojo najljubšo žival. Kakšna je, kaj dela, kaj jé … Napiši vsaj šest povedi.)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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4.2.5.2 Analiza dosežkov pri 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.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.5.2.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

177
54
65
46,32
71,26
19,18
0,71
0,92

Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.5.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri nemščini, 9. razred

ICC-krivulje kažejo razlike med spoloma pri posameznih nalogah.
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Preglednica 4.2.5.2.2: Porazdelitev dosežkov pri nemščini po regijah, 9. razred
Regija

Koroška regija
Osrednjeslovenska regija
Podravska regija
Pomurska regija
Zasavska regija

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

68,29
72,31
68,39
74,45
35,38

19,39
/
20,41
17,61
/

13
1
73
89
1

1
1
4
6
1

Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju v 9. razredu
Slika 4.2.5.2.2: Porazdelitev točk pri nemščini, 9. razred

ZELENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri nemščini določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, so uspešno rešili te naloge:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo tri besedila in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi dejavnostmi.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 1. in 4. postavko izbirnega tipa, kjer so se odločali med tremi ponujenimi odgovori. Na
taksonomski ravni sta to manj zahtevni postavki.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 1., 3., 5. in 6. postavko. Poslušali so pogovor med dvema osebama in reševali nalogo
izbirnega tipa, kjer so se odločali, ali je izjava pravilna ali napačna.
S selektivnim poslušanjem so morali slišati pravo informacijo.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili vseh pet postavk te naloge. Tema o poklicih je učencem blizu, zato tudi niso imeli večjih
težav. Gre za nalogo razvrščanja. Na taksonomski ravni je to manj zahtevna naloga.
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo besedilo na določeno temo, ki vsebuje tudi neznane besede in besedne zveze.
1. naloga
V tej nalogi bralnega razumevanja so morali učenci prebrati anketo na določeno temo, nato pa s selektivnim
branjem poiskati informacijo v besedilu in imena razvrstiti k posameznim izjavam. Uspešno so rešili 2., 4., 5. in
7. postavko. Naloga je na taksonomski ravni srednje zahtevna.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 1., 4., 5., 6. in 8. postavko.
Gre za razumevanje besedila, vezanega na določeno temo. Pri nalogi izbirnega tipa so se odločali, ali je izjava
pravilna ali napačna. Nalogo so dobro reševali, saj so trditve pri posameznih postavkah podobne dejanskim iz
besedila.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
2. naloga
Pri 2. nalogi poznavanja in rabe jezika so učenci dopolnjevali povedi naloge alternativne izbire, kjer so morali
izmed treh ponujenih rešitev izbrati pravilno. Uspešno so rešili 5. postavko. V vrzel so morali vstaviti nedoločnik
aussehen.
3. naloga
Pri 3. nalogi poznavanja in rabe jezika je bilo treba dopolniti povedi iz nabora besed. Gre za nalogo razvrščanja.
Učenci so uspešno rešili 1., 3. in 5. postavko naloge.
V zelenem območju je največ postavk slušnega in bralnega razumevanja, nekaj pa tudi pri poznavanju besedišča,
kar je v skladu s pričakovanji in z učnim načrtom. Učenci besedišče in jezikovne strukture najprej prepoznavajo s
poslušanjem, nato z branjem in jih šele nato začnejo tudi uporabljati. Pri bralnem razumevanju so pokazali, da
znajo poiskati prave podatke v besedilu. Pri nalogah poznavanja in rabe jezika so uspešno rešili postavke, ki so
zahtevale temeljno jezikovno znanje.

RUMENO OBMOČJE

Učenci, katerih skupni dosežki pri nemščini določajo mejo med polovicama dosežkov, so poleg nalog iz zelenega
območja uspešno rešili še te naloge:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Učenci poslušajo tri besedila in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi dejavnostmi.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 3. postavko izbirnega tipa, kjer so se odločali med tremi ponujenimi odgovori.
Taksonomsko je to zahtevnejša postavka prepoznavanja informacij na recepcijski ravni.
2. naloga
Uspešno so rešili 2. postavko. Reševali so nalogo izbirnega tipa, kjer so se odločali, ali je izjava pravilna ali napačna.
S selektivnim poslušanjem so morali slišati pravo informacijo.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo besedilo na določeno temo, ki vsebuje tudi neznane besede in besedne zveze.
1. naloga
Uspešno so rešili 1., 3. in 6. postavko. Gre za razumevanje besedila, vezanega na določeno temo. S selektivnim
branjem so poiskali informacijo v besedilu in imena razvrstili k posameznim izjavam. Naloga je na taksonomski
ravni srednje zahtevna.
2. naloga
Uspešno so rešili 7. postavko. Pri nalogi izbirnega tipa so se odločali, ali je izjava pravilna ali napačna. Gre za
razumevanje parafrazirane izjave.
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C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
1. naloga
Uspešno so rešili 1., 2., 3., 4., 5. in 7. postavko. Gre za nalogo dopolnjevanja besedila iz nabora besed. Izkazala se je
za težjo nalogo.
2. naloga
Učenci so pravilno rešili 1., 3. in 4. postavko naloge alternativne izbire, kjer so morali izmed treh ponujenih rešitev
izbrati pravilno.
D) PISNO SPOROČANJE
Učenci tvorijo krajše vodeno pisno besedilo na podlagi iztočnic.
Pri tej nalogi so učenci s pomočjo iztočnic napisali vodeno besedilo – pismo, v katerem so predstavljali šolo,
sošolce, učitelje in učne predmete.
Učenci so bili pri tvorbni nalogi uspešni pri postavkah vsebina in zgradba. Naloga preverja zmožnost tvorjenja
besedila s pomočjo danih iztočnic.
V rumenem območju je največ postavk iz bralnega razumevanja, kar priča o tem, da učenci znajo poiskati
informacije, sklepati in izluščiti bistvo. Pri nalogah slušnega razumevanja učenci pokažejo, da znajo natančno
poslušati besedilo na znano temo ter poiskati določene podatke in jih pri reševanju naloge uporabiti. Pri
poznavanju in rabi jezika učenci pokažejo, da prepoznajo določene strukture in besedišče ter jih znajo uporabiti.
Pri tvorbni nalogi izjemoma tvorijo daljše povedi, hitro se zadovoljijo s kratkimi izjavami.

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 tri besedila in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi dejavnostmi.
2. naloga
Uspešno so rešili 4. postavko, naloge alternativne izbire. Učenci so razumeli posamezne podrobnosti pogovora.
C) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Učenci poznajo in uporabljajo besedišče ter določene jezikovne strukture v sobesedilu.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 6. in 8. postavko. Kljub naboru danih besed se je naloga izkazala kot težja za reševanje.
Težave so imeli s prepoznavanjem trpnika in ustreznega samostalnika.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 2., 6. in 7. postavko. Verjetno so imeli ostali učenci težavo s povratnim zaimkom mich,
množinsko obliko Röcke in osebnim zaimkom ihm.
3. naloga
Učenci so uspešno rešili 2. in 4. postavko. Pri dopolnjevanju povedi z naborom besed sta ostalim učencem delali
težave besedi Handschuhe in Mäntel.
D) PISNO SPOROČANJE
Učenci tvorijo krajše vodeno pisno besedilo na podlagi iztočnic.
Pri pisnem sporočanju so uspešno rešili postavki besedišče in jezikovna pravilnost. Praviloma pišejo kratke povedi,
daljše tvorijo izjemoma.
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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 naslednje naloge:
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
Poslušajo tri besedila in pokažejo razumevanje posameznih podrobnosti ter bistva s pisnimi dejavnostmi.
1. naloga
Učenci so uspešno rešili 2. postavko. Gre za detajlirano poslušanje in parafrazo ab und zu. Naloga spada v višjo
taksonomsko stopnjo.
B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo besedilo na določeno temo, ki vsebuje tudi neznane besede in besedne zveze.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 2. postavko. Pri nalogi izbirnega tipa so se odločali, ali je izjava pravilna ali napačna. Pri tej
postavki je bila odločilna beseda za (ne)prepoznavanje Heim.
NAD MODRIM OBMOČJEM

B) BRALNO RAZUMEVANJE
Učenci berejo in razumejo besedilo na določeno temo, ki vsebuje tudi neznane besede in besedne zveze.
2. naloga
Učenci so uspešno rešili 3. postavko. Pri nalogi izbirnega tipa so se odločali, ali je izjava pravilna ali napačna.
Predvidevamo, da so pri tej postavki besedo Baum zamenjali z besedo Bau, ki se pojavlja v besedilu.
Porazdelitev dosežkov kaže, da so učenci najuspešnejši pri slušnem in bralnem razumevanju, kar je v skladu z
učnimi cilji za razvijanje sporočilne zmožnosti, ki je prilagojena otrokovi starostni stopnji. Učenci so torej uspešni
pri nalogah slušnega razumevanja, kjer pazljivo in natančno poslušajo ter se ustrezno pisno odzovejo. Uspešni so
tudi pri bralnem razumevanju, kjer berejo in razumejo na določeno temo vezano besedilo, ki vsebuje izraze v
dometu njihovega besednega zaklada. Naloge poznavanja in rabe jezika spadajo v višjo taksonomsko stopnjo,
zato so tudi bolj selektivne. Večina učencev prepozna besedišče in jezikovne strukture. Več težav so imeli samo
tam, kjer so morali bolj natančno poslušati oziroma brati ter sklepati in povezovati. Zahtevnejša je bila tudi tvorbna
naloga, ki preverja sporazumevalno zmožnost, učenci pa so imeli težave z jezikovno pravilnostjo in uporabo
besedišča, vezanega na določeno temo.
Razvijanje sporočilne zmožnosti je najpomembnejši cilj pouka nemščine, kar upoštevamo tudi pri sestavi
preizkusa znanja. Rezultati kažejo, da so tipi nalog učencem znani in s tem niso imeli težav.
Glede na cilje preverjanja ima skoraj vsaka naloga postavke, ki padejo vsaj v dve območji.
Večina postavk v preizkusu (24) sodi v zeleno območje, sedemnajst postavk v rumeno, v rdečem območju je deset
postavk (predvsem naloge iz poznavanja in rabe jezika), v modrem območju pa je ena postavka naloga slušnega
razumevanja in ena postavka bralnega razumevanja, ena postavka pa je zunaj vseh območij.
Posebej izstopa tudi 3. naloga slušnega razumevanja, ki se v celoti uvršča v zeleno območje.
Ravni zahtevanega znanja so v skladu s cilji in standardi učnega načrta, zato so rezultati pričakovani.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.5.2.3: Specifikacijska tabela, nemščina, 9. razred
Jezikovna
Del Naloga zmožnost

A

1

slušno
razumevanje

Naslov

Tip naloge

Vrsta
besedila

Postavka

Število
točk

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

1
2
3

1
1
1

4

1

zeleno
modro
rumeno
zeleno

prosti čas: konjički,
šport, interesne
dejavnosti

− iz besedila razbere določene specifične
podatke.

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
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

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

Tema

Standard – učenec

Brigitte
naloge izbirnega tipa z pogovor
interessiert sich eno možno izbiro
für Oskar, den
berühmten
Basketballspieler

prosti čas: prijatelji,
vzorniki, šport

A

2

slušno
razumevanje

Die
naloge alternativne
Bergwanderung izbire

A

3

slušno
razumevanje

Was sind sie von naloge povezovanja, posamezni
Beruf?
urejanja in razvrščanja stavki

poklici

− iz slišanega besedila razbere določene
specifične podatke (kaj je kdo po poklicu).

B

1

bralno
razumevanje

Schönheit – was naloge povezovanja, posamezni
ist das?
urejanja in razvrščanja stavki

jaz: videz, značaj …

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

B

2

bralno
razumevanje

Hallo, Hörnchen! naloge alternativne
izbire

naravno okolje: živali

− poišče določene specifične podatke;
− prebere besedilo in prepozna nekatere
okoliščine (na primer dogajalni kraj, čas,
osebe).
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Območje

Del Naloga Jezikovna
zmožnost

Naslov

Tip naloge

Vrsta besedila Tema

naloge dopolnjevanja sestavki
z naborom

C

1

poznavanje in
raba jezika

Gewalt in der
Schule

C

2

poznavanje in
raba jezika

Schuluniformen naloge izbirnega tipa z brez besedila šola
eno možno izbiro
(vprašanja in
odgovori)

− prepozna določene jezikovne strukture.

C

3

poznavanje in
raba jezika

/

− uporabi usvojeno besedišče in strukture.

D

1

pisno
sporočanje

Brief über deine
Schule

šola

Standard – učenec

naloge povezovanja, brez besedila brez teme (različne
urejanja in razvrščanja (posamezni teme)
stavki,
besede)

vodeni/strukturirani
sestavek/besedilo

pismo

šola

− prepozna, razume in zna uporabiti jezikovne
strukture in besedišče, vezano na določeno
temo.

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

Postavka

Število Območje
točk

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

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

2
3
4
5

1
1
1
1

Vsebina
Zgradba
Besedišče
Jezikovna
pravilnost

5
2
4
4

rumeno
rumeno
rumeno
rumeno
rumeno
rdeče
rumeno
rdeče
rumeno
rdeče
rumeno
rumeno
zeleno
rdeče
rdeče
zeleno
rdeče
zeleno
rdeče
zeleno
rumeno
rumeno
rdeče
rdeče
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Izhodišče prvega dela (SLUŠNO RAZUMEVANJE) so bila tri neznana govorjena besedila, posneta na zgoščenki. S
temi nalogami se preverja učenčeva zmožnost poslušanja in slušnega razumevanja.
Vse tri naloge so učenci dobro reševali saj se IT giblje med 0,71 in 0,92. Iz rezultatov analize je razvidno, da je bila
naloga A3 s petimi postavkami najboljše rešena naloga v preizkusu. Učenci so vešči nalog razvrščanja in poklici so
za devetošolce aktualna tema, saj so v obdobju, ko se morajo sami soočati z izbiro poklica.
Drugi del (BRALNO RAZUMEVANJE) je bil sestavljen iz dveh nalog, ki sta preverjali učenčeve zmožnosti branja in
bralnega razumevanja.
Prva naloga B1 s sedmimi postavkami ni presegla učenčev receptivni besedni zaklad in je bila zelo dobro rešena.
Druga naloga B2 je bila naloga alternativne izbire. Učenci so morali ugotoviti, če so trditve pravilne ali napačne.
Kot zelo zahtevni postavki izstopata B2.2 (IT = 0,40) in B2.3 (IT = 0,42). Postavki sta selektivni in presegata osnovni
besedni zaklad. Pri postavki B2.3 predvidevamo, da so učenci površno prebrali besedilo in so tako zamenjali
besedi Bau in Baum.
Tretji del (POZNAVANJE IN RABA JEZIKA) je zajemal tri naloge, na podlagi katerih so učenci pokazali, kako dobro
poznajo in uporabljajo določene jezikovne strukture v kontekstu.
Prva naloga C1 se je izkazala kot najtežja naloga pri poznavanju in rabi jezika, saj IT znaša 0,60. Gre za nalogo
dopolnjevanja z naborom besed. Težave so učencem povzročale 3., 6. in 8. postavka. Predvidevamo, da še ne
obvladajo dovolj dobro slovničnih struktur. Nalogi C2 in C3 so rešili solidno. Več napak se je pojavilo pri postavki
C2.6, ki je preverjala množino samostalnikov.
V četrtem delu D (PISNO SPOROČANJE) so učenci tvorili krajše vodeno pisno besedilo v obliki pisma na podlagi
iztočnic. Vseboval je postavke: 1. vsebino (IT = 0,66), 2. zgradbo (IT = 0,74), 3. besedišče (IT = 0,85) in 4. jezikovno
pravilnost (IT= 0,54). Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da imajo učenci največ težav pri jezikovni pravilnosti.
Iz anketnega vprašalnika, ki so ga učitelji ocenjevalci izpolnjevali ob koncu vrednotenja, je razvidno, da je večina
pozitivno ocenila vsebino in izvedbo preizkusa. Vrnjenih je bilo 35,7 % anket. Kot najprimernejši nalogi navajajo
nalogi A1 (IT = 0,71) in D (IT = 0,62). Navedli pa so tudi, da si želijo natančnejših navodil za vrednotenje pisnega
sestavka. Temo pisnega sestavka - šola - so ocenili kot zanimivo in primerno za to populacijo.
Največ negativnih odzivov je bilo na nalogo C1 (IT = 0,60). Učitelji navajajo, da je naloga pretežka, saj so učenci
morali zelo dobro razumeti besedilo, da so lahko pravilno izbrali ustrezno slovnično strukturo.
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 sta dosegli 2 učenki, minimalno število točk (28) je dosegel en učenec.
Visok je tudi indeks zanesljivosti, saj znaša 0,92.
Navodila za reševanje nalog so bila jasno oblikovana in učenci niso imeli večjih težav pri samostojnem
reševanju, kar potrjuje dejstvo, da poznajo posamezne tipe nalog.
Za izboljšanje dela pri pouku predlagamo več samostojnega tvorjenja besedil.
Učence in učenke je potrebno motivirati, da se bodo pri NPZ-ju potrudili in pokazali svoje dejansko znanje.
Kot pomoč pri poučevanju in zastavljanju ciljev predlagamo Učni načrt za nemški jezik in publikacijo Skupni
evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje.
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Hör aufmerksam zu und löse die Aufgabe. Welche Lösung ist richtig? Umkreise den
Buchstaben vor der richtigen Lösung wie im Beispiel.
(Pozorno poslušaj in reši nalogo. Katera rešitev je pravilna? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom kot v primeru.)

BRIGITTE INTERESSIERT SICH FÜR OSKAR,
DEN BERÜHMTEN BASKETBALLSPIELER
0.

1.

2.

3.

4.

Oskar spielt in einer ...
A

Nationalmannschaft.

B

Jugendmannschaft.

C

Schulmannschaft.

Klara und Oskar wohnen ...
A

im Dorf.

B

in der Stadt.

C

in den Bergen.

Klara trifft Oskar ... in der Pause.
A

oft

B

nie

C

ab und zu

Brigitte findet Oskar ...
A

sympatisch.

B

arrogant.

C

witzig.

Die Clique geht am Freitag ...
A

zur Eisdiele.

B

ins Eiscafé.

C

ins Kino.
(4 točke)
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2. naloga
Hör aufmerksam zu. Sind die folgenden Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? Markiere
den entsprechenden Buchstaben R oder F wie im Beispiel.
(Pozorno poslušaj. So spodnje izjave pravilne (R) ali napačne (F)? Označi ustrezno črko kot
v primeru.)

DIE BERGWANDERUNG
R
0. Tim unterhält sich mit seiner Tante.

F

X

R

F

1. Tim und seine Tante sitzen im selben Bus.
2. Tim ist ein leidenschaftlicher Bergsteiger.
3. Tim meint, dass die Berge am Morgen am schönsten sind.
4. Die wichtigste Ausrüstung für einen Bergwanderer ist der Anorak.
5. Tims Freunden sind die Abfälle auf dem Weg egal.
6. In Tims Dorf gibt es eine Pfadfindergruppe.
(6 točk)
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3. naloga
Hör aufmerksam zu und löse die Aufgabe. Was sind die Personen von Beruf? Ordne
die Buchstaben den Nummern zu wie im Beispiel. Zwei Berufe bleiben übrig.
(Pozorno poslušaj in reši nalogo. Kaj so osebe po poklicu? K številkam pripiši ustrezne črke
kot v primeru. Dva poklica sta odveč.)

WAS SIND SIE VON BERUF?
0. Susi

A

Tierärztin

1. Marina

B

Frisörin

2. Hans

C

Journalist

3. Herbert

D

Polizist

4. Valerie

E

Schauspielerin

5. Alexander

F

Koch

G

Zahnärztin

H

Pilot

0.

1.

2.

3.

4.

5.

E
(5 točk)
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B) BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Lies aufmerksam den Text und löse die Aufgabe.
(Pozorno preberi besedilo in reši nalogo.)

SCHÖNHEIT – WAS IST DAS?
Rüdiger:
Man weiß einfach, was schön ist. Claudia Schiffer, Madonna, Heidi Klum – und meine
Freundin! Viele Leute haben denselben Geschmack und finden dieselben Gesichter schön.
Deshalb gibt es Filmstars und Supermodels! Männer sind, glaub´ ich, nicht schön – sie
sehen vielleicht gut aus: Leonardo di Caprio, Brad Pitt usw. – Meine Freundin findet, dass ich
gut aussehe!
Sara:
Jeder will schön sein. Man kann auch etwas dafür tun: gesund leben, nicht rauchen, keinen
Alkohol trinken, Sport machen, sich gut anziehen usw. Dann sieht man besser aus, und man
fühlt sich auch besser. Ich glaube nicht, dass jemand wirklich ”hässlich” sein kann. Manche
Leute sind eben ”schön” - aber das ist Glückssache und hat etwas mit Genetik zu tun.
Thomas:
Schönheit kommt von innen. Ein böser Mensch ist nie schön. Auch wenn man ganz normal
aussieht, kann man schön sein, wenn man ein guter Mensch ist. Die innere Schönheit strahlt
nach außen, wie die Strahlen der Sonne. Man liebt einen Menschen nicht wegen seines
Aussehens, sondern wegen seiner Persönlichkeit. Wenn jemand hübsch ist, aber sich wie
ein ”Schwein” benimmt, findet niemand diesen Menschen schön!
Emma:
Schön bedeutet heute, so auszusehen, wie die Fotomodels. Die Medien haben aber keine
Schuld, wenn die Mädchen immer dünner sein wollen. Die Mädchen sind halt sehr jung und
haben Komplexe. Die Medien zeigen uns junge und schöne Menschen, weil die Leute das
lieber sehen als hässliche Menschen. Das liegt in der Natur der Menschen. Sie lieben das,
was schön ist.
Silke:
Schönheit ist relativ. Das Schönheitsideal ist in jeder Kultur ein anderes. Aber sogar
innerhalb unserer Kultur verändert sich das Schönheitsideal. Man muss sich nur die Frauen
in den James-Bond-Filmen ansehen. In den 60er Jahren hatten sie eine normale Figur. Aber
Famke in Golden Eye ist so dünn wie ein Fotomodel. Die Modeindustrie suggeriert uns seit
den 80er und 90er Jahren, dass man dünn sein muss, um schön zu sein. Sie ist schuld an
den Problemen vieler Mädchen. Denn in den 60er Jahren gab es keine Probleme mit
Anorexie!
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Wer hat was gesagt? Schreib die richtigen Namen vor die Aussagen wie im Beispiel. Einige
Namen können mehrmals vorkommen.
(Kdo je kaj rekel? Napiši ustrezna imena pred izjave kot v primeru. Nekatera imena lahko
uporabiš večkrat.)

0.

Emma

Die Leute sehen am liebsten schöne Menschen.

1.

Wenn die Menschen sich schlecht benehmen,
sind sie nicht schön.

2.

Die Modeindustrie diktiert, dass es schön ist, dünn
zu sein.

3.

Männer sind nicht schön, sondern sehen nur gut
aus.

4.

Die jungen Mädchen haben Komplexe.

5.

Filmstars und Supermodels gefallen vielen
Leuten.

6.

Die äußere Schönheit ist nicht das Wichtigste.

7.

Wenn man schön sein will, darf man nicht rauchen
und Alkohol trinken.
(7 točk)
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2. naloga
Lies aufmerksam den Text und löse die Aufgabe.
(Pozorno preberi besedilo in reši nalogo.)

HALLO, HÖRNCHEN!
Bevor es Winter wird in Nordamerika, haben die
Streifenbackenhörnchen alle Pfoten voll zu tun. Sie müssen
Vorräte für die kalte Zeit anlegen und gleichzeitig aufpassen,
dass sie von keinem Räuber geschnappt werden.
So, fast geschafft! Der unterirdische Bau ist so gut wie fertig. Eigentlich könnte das
Tierchen gleich einziehen, die Schlafhöhle mit Blättern auspolstern, die Vorratskammern für
den Winter füllen … Aber nein! Erst muss die »Baustelle« aufgeräumt werden. Ganz einfach:
Maul auf, Erde rein! Das Hörnchen hat vor dem Winter jede Menge zu tun. Es braucht für
den langen Winter Blumensamen, Nüsse, Maiskörner … Heute findet es Erdnüsse und
erreicht mit vollen Backen seinen Bau. Die Nüsse verstaut es in einer Vorratskammer.
Das Streifenbackenhörnchen ist rund 25 Zentimeter lang, trägt ein auffallend braun-weißschwarz gestreiftes Fell und wiegt gerade mal so viel wie eine Tafel Schokolade. Es hat viele
Feinde. Hier in Nordamerika stellen ihm Fuchs, Uhu, Hermelin, Falke und Schlangen nach.
Die meiste Zeit des Jahres sind die Hörnchen Einzelgänger. Doch zweimal im Jahr treffen
sich Männchen und Weibchen, um sich zu paaren. Vier Wochen später werden vier bis fünf
Junge geboren. Die Kleinen bleiben rund sechs Wochen unter der Erde, bevor sie sich ins
wilde Leben wagen.

(Prirejeno po: Geolino 12/2007)

Sind die folgenden Behauptungen richtig (R) oder falsch (F)? Markiere den entsprechenden
Buchstaben R oder F wie im Beispiel. (So naslednje trditve pravilne (R) ali napačne (F)?
Označi ustrezno črko R ali F kot v primeru.)
R

F

X

0. Vor dem Winter muss das Streifenbackenhörnchen noch viel erledigen.

R

F

1. Das Streifenbackenhörnchen muss noch die Wintervorräte besorgen.
2. Es will noch sein ”Heim” aufräumen.
3. Das Essen für den Winter versteckt es im Baum.
4. Das Hörnchen hat ein einfarbiges Fell.
5. Das Streifenbackenhörnchen ist sehr schwer.
6. Füchse, Uhus, Hermeline, Falken und Schlangen sind seine Feinde.
7. Es lebt meistens allein.
8. Die Jungen klettern sofort nach der Geburt aus dem Bau.
(8 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.
(Vstavi ustrezne besede iz okvirčka kot v primeru. Tri besede so odveč.)

auf
kann

auf dem
mit

brutal
Polizisten

das

dass

TV-Serien

gezeigt
sie

wir

GEWALT IN DER SCHULE
Die Kinder sehen die Gewalt im Fernsehen, und (0)

sie

kopieren das.

Die amerikanischen (1) ____________________________________ zeigen viel Gewalt. Die
Szenen sind oft sehr (2) ____________________________________. Das sieht man dann
(3) ____________________________________ Schulhof. Die kleinen Kinder kämpfen
(4) ____________________________________ Händen und Füßen wie im Film. Niemand
sagt ihnen, (5) ____________________________________ das falsch ist. Im Fernsehen wird
Gewalt als etwas Normales (6) ____________________________________. Die Kinder
denken dann, mit Gewalt (7) ____________________________________ man Probleme
lösen. In der amerikanischen TV-Serie ”2 Jump Street” verkleiden sich
(8) ____________________________________ als Schüler, wegen der großen Kriminalität
an Schulen – vielleicht wird das bald Realität!
(8 točk)
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2. naloga
Umkreise den Buchstaben vor der richtigen Antwort wie im Beispiel.
(Obkroži črko pred pravilnim odgovorom kot v primeru.)

SCHULUNIFORMEN
In den meisten Schulen tragen die Schüler keine Uniformen, aber seit einiger Zeit gibt es
Modellversuche, in denen das Tragen von Schuluniformen getestet wird. Sonja aus Berlin
hat ihre Meinung gesagt.
0.

1.

2.

3.

276

Also ich finde … Idee gar nicht so schlecht.
A

der

B

die

C

den

In unserer Schule … wir die Uniformen schon seit einem Jahr.
A

tragen

B

trägt

C

getragen

Ich habe … ganz gut daran gewöhnt.
A

mir

B

sich

C

mich

Am Morgen gibt es nicht mehr diesen Stress: ”Was ziehe ich bloß heute …?”
A

an

B

aus

C

auf
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4.

5.

6.

7.

Deswegen … deine Mitschüler mehr als Personen wahr.
A

nehmt ihr

B

nimmst du

C

nehmen wir

Trotzdem müssen nicht alle gleich …
A

aussieht.

B

sieht aus.

C

aussehen.

Manche Mädchen tragen die … etwas länger oder kürzer.
A

Rock

B

Röcke

C

Röcken

Jeder weiß, was ... besser steht.
A

ihm

B

ihn

C

sie
(7 točk)
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3. naloga
Was passt zusammen? Ordne die Buchstaben den Nummern zu wie im Beispiel. Drei
Wörter bleiben übrig.
(Kaj sodi skupaj? K številkam pripiši ustrezne črke kot v primeru. Tri besede so odveč.)

0. Radfahrer tragen

A

Sommerkleider.

1. Männer tragen beim Schwimmen

B

Handschuhe.

2. Frauen tragen im Winter

C

Uniformen.

3. Beim Regen tragen die Kinder

D

Badehosen.

4. Skifahrer tragen

E

Jeans.

5. Cowboys in Western tragen meistens

F

Mäntel.

G

Helme.

H

Regenmäntel.

I

Hemden.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

G
(5 točk)
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D) PISNO SPOROČANJE
Dein Brieffreund/deine Brieffreundin möchte etwas über deine Schule wissen. Beachte
folgende Stichwörter:
• Größe
• Räume
• Mitschüler/Lehrer
• Schulfächer
• Lieblingsfach
Schreibe 80 bis 100 Wörter. Punkte bekommst du für Inhalt, Aufbau, Wortschatz und
sprachliche Richtigkeit.
(Tvoj dopisovalec/tvoja dopisovalka bi rad(-a) vedel(-a) kaj več o tvoji šoli. Upoštevaj
naslednje iztočnice:
• velikost,
• prostori,
• sošolci/učitelji,
• učni predmeti,
• najljubši predmet.
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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Lieber/Liebe ________________________,
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Herzliche Grüße
Deine Freundin X/Dein Freund X
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4.2.6 Predmetna komisija za matematiko
4.2.6.1 Analiza dosežkov pri 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: Dosežki pri NPZ-ju iz matematike po regijah, 6. razred
Preglednica 4.2.6.1.3: Specifikacijska tabela, matematika, 6. razred

4.2.6.2 Analiza dosežkov pri 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 4.2.6.2.2: Porazdelitev točk pri matematiki, 9. razred

PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.6.2.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.6.2.2: Dosežki pri NPZ-ju iz matematike 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 pri 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

16.827
50
50
25,42
50,85
21,29
0,50
0,93

Vse možne točke (50 točk) je doseglo 24 učencev (0,14 %), medtem ko je 19 učencev (0,11%) doseglo nič točk.
Dosežki po spolu in regijah
Razlaga grafov je podana v poglavju 4.1.2 Smernice za analizo dosežkov nacionalnega preverjanja znanja.
Slika 4.2.6.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki, 6. razred

Porazdelitev dosežkov po spolu je skoraj simetrična, kar pomeni, da so učenci in učenke približno enako uspešno
reševali matematične naloge oziroma pri rezultatih ne ugotavljamo pomembnih razlik med spoloma.
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Preglednica 4.2.6.1.2: Dosežki pri NPZ-ju iz matematike po regijah, 6. razred
Regija

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

52,24
51,77
49,16
47,29
50,35
50,56
53,53
50,10
47,09
49,83
48,69
44,97

21,40
19,19
22,59
20,59
20,30
20,94
21,40
21,23
19,99
21,33
21,91
20,38

1.739
897
1.227
613
440
816
4.563
2.461
964
2.227
562
318

35
28
36
23
17
26
104
85
39
59
23
9

Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju v 6. razredu
Slika 4.2.6.1.2: Porazdelitev točk pri matematiki, 6. razred

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

Učenci seštevajo naravna števila do milijona in upoštevajo vrstni red računskih operacij. Oblikujejo vzorce in
številska zaporedja ter jih nadaljujejo. Merijo, zapišejo in računajo z merskimi količinami. Uporabljajo različne
strategije pri reševanju problemov, povezanih z obsegom.
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Učenec:
− zanesljivo uporablja računske operacije in računske zakone v množici naravnih števil s številom 0
(naloga 1.a.1);
− zanesljivo uporablja računske operacije s števili v decimalnem zapisu (naloga 1.c.1);
− oblikuje vzorce in številska zaporedja ter jih nadaljuje (naloge 3.a.1, 3.a.2 in 3.b.1);
− meri, zapiše, pretvarja in računa z merskimi količinami (naloga 5.a);
− uporablja različne strategije pri reševanju problemov, povezanih z obsegom in ploščino (nalogi 5.b.1 in
5.b.2).
Primeri: naloge 3.a in 3.b.1, 5.a in 5.b
RUMENO OBMOČJE

Smiselno zaokrožijo naravno število na stotice. Poznajo pojem ulomka, ga ponazorijo in izračunajo del celote.
Zanesljivo izvajajo računske operacije s števili v decimalnem zapisu in v izraz s spremenljivko vstavijo dano
vrednost spremenljivke. Izmerijo narisan ostri kot, kote primerjajo po velikosti, poznajo pojem iztegnjenega kota in
izračunajo razliko dveh kotov. Pri reševanju matematičnih problemov iz vsakdanjega življenja uporabljajo različne
strategije. Berejo podatke iz preglednice.
Učenec:
− smiselno zaokroži število (naloga 1.a.2);
− pozna pojem ulomek (nalogi 2.a in 2.c.1);
− reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja (nalogi 4.a in 4.b.1);
− pozna in riše geometrijske elemente, jih imenuje in zapiše s simboli (naloga 5.c);
− meri, zapiše, pretvarja in računa z merskimi količinami (naloga 6.a.2);
− opiše odnose med geometrijskimi elementi in jih zapiše s simboli (nalogi 6.b.1 in 6.b.2);
− meri, zapiše, pretvarja in računa z merskimi količinami (naloga 6.b.3);
− pri reševanju (besedilnih) problemov uporablja različne bralne strategije ter kritično razmišlja o potrebnih
in zadostnih podatkih (nalogi 7.a in 7.b);
− zanesljivo uporablja računske operacije s števili v decimalnem zapisu (naloga 8.a.1);
− izračuna vrednost izraza, ki vsebuje črkovne oznake, za izbrano vrednost spremenljivke (naloga 8.b.1).
Primeri: naloge 4.a, 6.b, 7.a in 7.b
RDEČE OBMOČJE

Izračunajo vrednost številskega izraza. Poznajo pojem potence, izračunajo vrednost potenc in jih primerjajo po
velikosti. Poznajo pojem polnega kota, njegovo velikost in izračunajo razliko dveh kotov. Uporabljajo različne
strategije pri reševanju problemov, povezanih s ploščino kvadrata.
Učenec:
− zanesljivo uporablja računske operacije s števili v decimalnem zapisu (naloga 1.c.2);
− uporablja različne strategije pri reševanju problemov povezanih z obsegom in ploščino (naloga 5.d.1);
− meri, zapiše, pretvarja in računa z merskimi količinami (naloga 6.a.3);
− izračuna vrednost potence naravnega števila (naloga 8.c).
Primera: nalogi 6.a.3 in 8.c
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MODRO OBMOČJE

Delijo dve naravni števili in količnik zaokrožijo na desetine. Ulomke upodobijo na številski premici. Decimalno
število zapišejo z ulomkom in izračunajo celoto. Decimalno število delijo s potenco števila 10. Rešijo matematične
probleme in probleme iz vsakdanjega življenja. Načrtajo vdrti kot in ga označijo. Pri reševanju (besedilnih)
problemov uporabljajo različne bralne strategije, iz preglednice poiščejo in uporabijo potrebne podatke ter
kritično razmišljajo o potrebnih in zadostnih podatkih.
Učenec:
− zanesljivo uporablja računske operacije s števili v decimalnem zapisu (naloga 1.b.1);
− smiselno zaokroži število (naloga 1.b.2);
− pozna pojem ulomek (naloge 2.b.1, 2.b.2 in 2.c.2);
− desetiški ulomek zapiše z decimalnim zapisom (naloga 2.d);
− oblikuje vzorce in številska zaporedja ter jih nadaljuje (naloga 3.b.2);
− reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja (naloge 4.b.2, 4.c in 7.d.1);
− uporablja različne strategije pri reševanju problemov, povezanih z obsegom in ploščino (naloga 5.d.2);
− pozna in riše geometrijske elemente, jih imenuje in zapiše s simboli (naloga 6.a.1);
− pri reševanju (besedilnih) problemov uporablja različne bralne strategije ter kritično razmišlja o potrebnih
in zadostnih podatkih (naloga 7.c);
− zanesljivo uporablja računske operacije s števili v decimalnem zapisu (naloga 8.a.2);
− izračuna vrednost številskega izraza (naloga 8.b.2);
− zanesljivo uporablja računske operacije in računske zakone v množici naravnih števil s številom 0 (naloga 8.d);
− reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja (naloga 9).
Primeri: naloge 1.b, 2.b in 9
NAD MODRIM OBMOČJEM

Naloge, ki niso tipične za nobeno od prej opisanih območij in jih v 65 % 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.
Pri reševanju kompleksnega matematičnega problema uporabljajo različne strategije in natančno računajo.
Učenec:
− Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja (nalogi 7.d.2 in 7.d.3).
Primera: nalogi 7.d.2 in 7.d.3
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.6.1.3: Specifikacijska tabela, matematika, 6. razred
Naloge

Točke

1.a.1

1

6

1.a.2
1.b.1
1.b.2
1.c.1
1.c.2
2.a
2.b.1
2.b.2
2.c.1
2.c.2
2.d
3.a.1

2

3

6

4

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

4

4.b.1
4.b.2
4.c
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4

Taksonomska
stopnja

Razred

Zanesljivo uporablja računske operacije in računske zakone v množici naravnih
števil s številom 0.
Smiselno zaokroži število.
Zanesljivo uporablja računske operacije s števil v decimalnem zapisu.

II

5 in 6

zeleno

I
II

5 in 6
5 in 6

rumeno
modro

Smiselno zaokroži število.
Zanesljivo uporablja računske operacije s števil v decimalnem zapisu.

I
III

5 in 6
5 in 6

modro
zeleno

Zanesljivo uporablja računske operacije s števil v decimalnem zapisu.

II

5 in 6

rdeče

Pozna pojem ulomek.
Pozna pojem ulomek.
Pozna pojem ulomek.
Pozna pojem ulomek.
Pozna pojem ulomek.
Desetiški ulomek zapiše z decimalnim zapisom.
Oblikuje vzorce in številska zaporedja ter jih nadaljuje.

I
III
III
II
III
II
III

5 in 6
5 in 6
5 in 6
5 in 6
5 in 6
5 in 6
6

rumeno
modro
modro
rumeno
modro
modro
zeleno

Oblikuje vzorce in številska zaporedja ter jih nadaljuje.

IV

6

zeleno

Oblikuje vzorce in številska zaporedja ter jih nadaljuje.

III

6

zeleno

Oblikuje vzorce in številska zaporedja ter jih nadaljuje.

IV

6

modro

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

II

6

rumeno

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

II

6

rumeno

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

II

6

modro

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

IV

6

modro

Področje

Cilj – učenec

Računske operacije in njihove
lastnosti
Naravna števila
Računske operacije in njihove
lastnosti
Racionalna števila
Računske operacije in njihove
lastnosti
Računske operacije in njihove
lastnosti
Racionalna števila
Racionalna števila
Racionalna števila
Racionalna števila
Racionalna števila
Racionalna števila
Matematični problemi in problemi
z življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi
z življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi
z življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi
z življenjskimi situacijami
Računske operacije in njihove
lastnosti
Računske operacije in njihove
lastnosti
Matematični problemi in problemi
z življenjskimi situacijami
Matematični problemi in problemi
z življenjskimi situacijami
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Območje

Naloge

5

6

7

Točke

5.a
5.b.1

6

Geometrijski elementi in pojmi
Geometrijski elementi in pojmi

5.d.2

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

7.b

Obdelava podatkov

7.c

Obdelava podatkov

7.d.1
7.d.2
7.d.3

4
5

zeleno
zeleno

II

5

zeleno

I
IV

5
6

rumeno
rdeče

II

6

modro

II
III
III
I
I
I
I

6
6
6
6
6
6
5 in 6

modro
rumeno
rdeče
rumeno
rumeno
rumeno
rumeno

I

5 in 6

rumeno

I

5 in 6

modro

IV

5 in 6

modro

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

IV

5 in 6

nad modrim

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

IV

5 in 6

nad modrim

Meri, zapiše, pretvarja in računa z merskimi količinami.
Uporablja različne strategije pri reševanju problemov, povezanih z obsegom in
ploščino.
Uporablja različne strategije pri reševanju problemov, povezanih z obsegom in
ploščino.
Pozna in riše geometrijske elemente, jih imenuje in zapiše s simboli.
Uporablja različne strategije pri reševanju problemov, povezanih z obsegom in
ploščino.
Uporablja različne strategije pri reševanju problemov, povezanih z obsegom in
ploščino.
Pozna in riše geometrijske elemente, jih imenuje in zapiše s simboli.
Meri, zapiše, pretvarja in računa z merskimi količinami.
Meri, zapiše, pretvarja in računa z merskimi količinami.
Opiše odnose med geometrijskimi elementi in jih zapiše s simboli.
Opiše odnose med geometrijskimi elementi in jih zapiše s simboli.
Meri, zapiše, pretvarja in računa z merskimi količinami.
Pri reševanju (besedilnih) problemov uporablja različne bralne strategije ter
kritično razmišlja o potrebnih in zadostnih podatkih.
Pri reševanju (besedilnih) problemov uporablja različne bralne strategije ter
kritično razmišlja o potrebnih in zadostnih podatkih.
Pri reševanju (besedilnih) problemov uporablja različne bralne strategije ter
kritično razmišlja o potrebnih in zadostnih podatkih.
Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

5.c
5.d.1

6

I
II

Merjenje
Geometrijski elementi in pojmi
Geometrijski elementi in pojmi

6

Razred

Cilj – učenec

5.b.2

6.a.1
6.a.2
6.a.3
6.b.1
6.b.2
6.b.3
7.a

Taksonomska
stopnja

Področje

Računske operacije in njihove
lastnosti
Računske operacije in njihove
lastnosti
Računske operacije in njihove
lastnosti

Območje
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Naloge

Točke

8.a.1

8

6

8.a.2
8.b.1
8.b.2
8.c
8.d
9.a.1
9.a.2
9.a.3

9

9.a.4
9.b
9.c

6

Taksonomska
stopnja

Razred

Zanesljivo uporablja računske operacije s števili v decimalnem zapisu.

II

6

rumeno

Zanesljivo uporablja računske operaciji s števili v decimalnem zapisu.

III

6

modro

Izračuna vrednost izraza, ki vsebuje črkovne oznake, za izbrano vrednost spremenljivke.

II

6

rumeno

Izračuna vrednost številskega izraza.

II

6

modro

Izračuna vrednost potence naravnega števila.

II

6

rdeče

Izračuna vrednost potence naravnega števila.

II

6

modro

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.
Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.
Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

I
III
IV

6
6
6

modro
modro
modro

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

III

6

modro

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

IV

6

modro

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

IV

6

modro

Področje

Cilj – učenec

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
Merjenje
Merjenje
Računske operacije in njihove
lastnosti
Računske operacije in njihove
lastnosti
Računske operacije in njihove
lastnosti
Računske operacije in njihove
lastnosti

LEGENDA:
Taksonomske stopnje (Gagne): I – poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, II – izvajanje rutinskih postopkov, III – uporaba kompleksnih postopkov, IV – reševanje in raziskovanje problemov
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Območje

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Povprečni dosežek postavk po nalogah, ki preverjajo znanje na I. taksonomski stopnji, je 60 %, na II. taksonomski
stopnji 55 %, na III. taksonomski stopnji 51 % in na IV. taksonomski stopnji 32 %. Izmed postavk, ki preverjajo
znanje
−

−

−

−

I. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 5.a, kjer so učenci merili ter zapisali rezultat meritve
(86 %), najnižji pa pri postavki 9.a.1, kjer so učenci reševali matematični problem in problem iz vsakdanjega
življenja (28 %);
II. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 5.b.2, kjer so učenci uporabljali različne strategije pri
reševanju problemov, povezanih z obsegom lika (83 %). Najnižji dosežek je bil pri postavki 1.b.1, kjer so učenci
morali deliti naravni števili (25 %);
III. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 3.a.1, kjer so učenci oblikovali vzorce in številska
zaporedja ter jih nadaljevali (92 %), najnižji pa pri postavki 9.a.4, kjer so učenci morali interpretirati
matematični problem in zapisati odgovor (20 %);
IV. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 3. a. 2, kjer so učenci oblikovali vzorec v številsko
zaporedje in ga nadaljevali (76 %), najnižji pa pri postavki 7.d.3, kjer so učenci rešili matematični problem iz
vsakdanjega življenja (8 %).

Najuspešnejši so bili učenci pri nalogi, ki je preverjala vzorce in številska zaporedja (naloga 3), najmanj uspešni pa
so bili pri nalogi, kjer so morali rešiti matematični problem iz vsakdanjega življenja (naloga 9).
Sklepne ugotovitve
PK za matematiko ugotavlja, da so rezultati pričakovani. Pri sprejemanju povratne informacije nismo zasledili
pripomb, da je bilo nalog preveč ali da so učenci imeli premalo časa za reševanje le-teh. Preizkus je bil v celoti
sestavljen po zastavljenih smernicah.
PK ugotavlja, da imajo učenci največ težav pri uporabi sklepnega računa pri reševanju besedilnih nalog in pri
uporabi pravilnih strategij v kompleksnejših matematičnih problemih, kar morda izvira iz težav pri branju z
razumevanjem. Ugotavljamo tudi, da imajo učenci večje težave z deljenjem števil in zaokroževanjem
decimalnih števil ter s ponazarjanjem ulomkov na številskem poltraku.
Ugotavljamo, da učenci uspešno uporabljajo vrstni red računskih operacij pri reševanju številskih izrazov in
zanesljivo uporabljajo računski operaciji seštevanja in odštevanja. Uspešno oblikujejo vzorce in številska
zaporedja ter jih nadaljujejo. Natančno merijo in zapišejo izmerjeni podatek ter uporabljajo različne strategije
pri reševanju problemov, povezanih z obsegom enakostraničnega trikotnika. Uspešno primerjajo kote po
velikosti in natančno izmerijo dani kot.
Da bi PK za matematiko ugotavljala morebitne razlike v dosežkih učencev 6. in 9. razreda pri istih nalogah, se je
komisija odločila za vključitev dveh nalog v preizkusa za 6. in 9. razred. Ugotavlja, da je bila uspešnost reševanja
pri nalogi s področja števil (1. naloga v 6. in 9. razredu) primerljiva, vendar se je izkazalo, da so učenci v
6. razredu nekoliko manj zanesljivi pri računanju, so pa uspešnejši pri zaokroževanju na stotice. Pri reševanju
problema iz življenjske situacije (2. naloga v 9. razredu in 9. naloga v 6. razredu) so bili učenci 9. razreda
izrazito uspešnejši (IT = 0,54 v 9. razredu oz. IT = 0,27 v 6. razredu). Ugotavljamo, da učenci 6. razreda še
nimajo razvitih nekaterih strategij reševanja tovrstnih problemov, saj je le dobra četrtina učencev rešila
9. nalogo v celoti.
Predlagamo, da učitelji posebno pozornost namenijo množenju decimalnih števil, deljenju naravnih in
decimalnih števil, ocenjevanju in zaokroževanju rezultatov, uporabi sklepnega računa pri reševanju
besedilnih nalog ter uporabi pravilnih strategij pri reševanju kompleksnejših matematičnih problemov in
interpretaciji rezultatov.
Priporočamo, da se vsebine, ki so predpisane z učnim načrtom za 1. in 2. triletje, v celoti obravnavajo in
primerno utrdijo pred pisanjem NPZ-ja, medtem ko se izločene vsebine iz strukture NPZ-ja lahko obravnavajo
po njegovi izvedbi, kar naj bo razvidno tudi iz učiteljeve letne priprave na pouk. Posebno pozornost naj
učitelji namenijo ciljem, navedenim v temi Druge vsebine v Učnem načrtu, med katerimi so cilji iz sklopov
Zbiranje in predstavitev podatkov ter Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami (Učni načrt,
stran 37–42), ki naj jih smiselno vključujejo pri obravnavi ostalih sklopov učnega načrta.
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1. Izračunaj:
1. a)

702 + 17 397 + 4 861 =

Dobljeni rezultat zaokroži na stotice: ____________________
(2 točki)

1. b)

868 : 80 =

Dobljeni rezultat zaokroži na desetine: ____________________
(2 točki)

1. c)

94 − 20 ⋅ 0,3 =
(2 točki)
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2. a) Pobarvaj lik tako, da ostane 3 lika nepobarvanega.
4

(1 točka)
2. b) Na številskem poltraku je označen ulomek 3 . Na isti način označi še
2
3
in 7 .
ulomka
4
6

0

1

2

3
2
(2 točki)
2. c) Izračunaj:
6 od 56 =
7

3 od
5

= 420

(2 točki)
2. d) Decimalno število pretvori v desetiški ulomek:
0,023 = _____________
(1 točka)
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3. a) Učenci so pri likovnem pouku barvali svilene rutice. Po barvanju so jih
obesili na dolgo vrv. Vsako rutico so pritrdili z dvema ščipalkama za perilo,
kakor je prikazano na sliki spodaj.

Za eno rutico potrebujemo 2 ščipalki za perilo. Za dve rutici potrebujemo 3
ščipalke.
Izpolni tabelo:
Število rutic

1

2

Število ščipalk za perilo

2

3

3

4

23

(2 točki)

3. b) Posušene rutice so pritrdili na steno. Vsako rutico so pritrdili s štirimi
risalnimi žebljički, kakor je prikazano na sliki spodaj.

Za eno rutico so potrebovali 4 risalne žebljičke. Za dve rutici so potrebovali
6 risalnih žebljičkov.
Izpolni tabelo:
Število rutic

1

2

Število risalnih žebljičkov

4

6

3

4

23

(2 točki)
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4. Dolžina enega kroga atletske steze na stadionu je 400 m.

4. a) Koliko celih krogov mora tekač preteči pri teku na 10 000 metrov?

Odgovor: _______________________________
(1 točka)

4. b) Koliko kilometrov bo tekač pretekel, če bo tekel 7 krogov in pol?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________
(2 točki)
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4. c) V kateri točki je start teka na 5 000 metrov, če je cilj v točki B ?

Start teka je v točki _____________________ .
(1 točka)
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5. Dan je enakostranični trikotnik ABC.
C

A

B

5. a) Izmeri dolžino stranice trikotnika ABC.
Stranica danega enakostraničnega trikotnika ABC meri _______________ .
(1 točka)

5. b) Izračunaj obseg trikotnika ABC.
Reševanje:

Obseg meri ____________________________ .
(2 točki)

5. c) Načrtaj kvadrat, ki ima enak obseg kakor enakostranični trikotnik ABC.

(1 točka)
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5. d) Kolikšna je ploščina tega kvadrata?
Reševanje:

Ploščina kvadrata je ____________________ .
(2 točki)
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6. a) Načrtaj kot 225o in ga označi z α .

(1 točka)

Za koliko stopinj je kot 225o večji od iztegnjenega kota? ________________
(1 točka)

Za koliko stopinj je kot 225o manjši od polnega kota? __________________
(1 točka)
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6. b) Miha je narisal 5 kotov.

δ

γ

β

ε

ϕ

Kateri od narisanih kotov je največji? Obkroži ustrezno grško črko.

β

γ

δ

ε

ϕ

(1 točka)
Katera dva od narisanih kotov sta skladna? Obkroži ustrezni grški črki.

β

γ

δ

ε

ϕ

(1 točka)
Izmeri velikost kota β .

β = _________________
(1 točka)
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7. V preglednici so navedene razdalje med večjimi slovenskimi mesti, izražene v
kilometrih.
Razdalja med dvema mestoma je zapisana v polju, v katerem se vrstica in
stolpec križata.
Ljubljana
127

Maribor

106

233

Koper

72

199

178

Novo mesto

30

157

136

102

Kranj

187

60

293

259

217

Murska
Sobota

V odgovorih upoštevaj podatke iz preglednice.

7. a) Kolikšna je razdalja med Mariborom in Kranjem?

Odgovor: _______________________________
(1 točka)

7. b) Kateri dve mesti sta med seboj najbolj oddaljeni?

Odgovor: _________________________________________________________
(1 točka)
7. c) Do katerih mest se lahko pripelješ iz Novega mesta, da prevoziš manj
kakor 150 km?

Odgovor: _________________________________________________________
(1 točka)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

299

7. d) Jure se bo z avtomobilom odpravil iz Novega mesta v Koper. Njegov avto
porabi povprečno 6,5 litra goriva na 100 km. Koliko litrov goriva bo porabil
za vožnjo iz Novega mesta v Koper?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________
(3 točke)
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8. a) Izračunaj:
2,308 ⋅ 100 =

37,38 : 103 =

(2 točki)
2
8. b) Izračunaj vrednost izraza 4 ⋅ a + 2 ⋅ ( a + 3 ) − a , če je a = 5 .

Reševanje:

4 ⋅ a2 + 2 ⋅ ( a + 3 ) − a =

Vrednost izraza je ___________________ .
(2 točki)
8. c) Kateri potenci iz tabele imata isto vrednost? Obkroži ustrezni potenci.
32

81

162

23

82

(1 točka)
8. d) Koliko je polovica od 26 ? Obkroži ustrezno potenco.
23

25

46

62

16

(1 točka)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

301

9. Na kmetiji so pripravili 55  soka in dovolj stekleničk po 1  in po 3 d.
2
9. a) Napolnili so 50 stekleničk po 1 , preostanek soka so pretočili v stekleničke
2
po 3 d. Koliko stekleničk po 3 d so napolnili?
Reševanje:

Odgovor: _______________________________
(4 točke)
9. b) Ali bi lahko s 55  soka napolnili le stekleničke po 1 ? Utemelji.
2
Utemeljitev:

(1 točka)
9. c) Ali bi lahko s 55  soka napolnili le stekleničke po

3 d?

Utemelji.

Utemeljitev:

(1 točka)
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4.2.6.2 Analiza dosežkov pri 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

17.313
50
50
28,48
56,96
21,27
0,56
0,93

Vse možne točke (50 točk) je doseglo 49 učencev oziroma 0,28 %, najnižje število točk (0 točk) je doseglo 11
učencev oziroma 0,06 %.
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 ni večjih razlik med dosežki učencev in dosežki učenk.

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

303

Preglednica 4.2.6.2.2: Dosežki pri NPZ-ju iz matematike po regijah, 9. razred
Regija

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Povprečni dosežek

Standardni odklon

Število učencev

Število šol

58,52
56,36
56,90
54,15
59,11
56,43
58,84
56,42
51,77
56,87
53,52
53,92

20,22
20,31
21,77
20,52
20,09
21,03
21,48
21,52
22,38
21,10
21,02
20,80

1.827
1.020
1.239
678
433
776
4.722
2.468
963
2.267
607
313

35
28
36
21
17
26
105
81
38
59
22
8

Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju v 9. razredu
Slika 4.2.6.2.2: Porazdelitev točk pri matematiki, 9. razred

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

Učenci seštevajo in odštevajo racionalna števila ter se zavedajo prednosti računskih operacij. Poznajo lastnosti
kroga in krožnice, znajo narisati krožnico z znanim premerom, izračunajo obseg in ploščino kroga. Znajo izračunati
prostornino kocke, izkazali so dobro prostorsko predstavo pri prepoznavanju piramide.
Učenci:
− pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona (naloga 1.a.1);
− učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna števila (naloga 1.c.1);
− seštevajo in odštevajo racionalna števila (naloga 4.b);
− uporabljajo geometrijsko orodje pri risanju krožnice in kroga z danima polmerom in premerom; izračunajo
obseg in ploščino kroga z uporabo obrazcev (naloge 5.a.1 in 5.a.2 in 5.b.1);
− izračunajo površino in prostornino kocke in kvadra (naloga 7.a.1 in 7.a.2);
− poznajo osnovne pojme pri prizmi, piramidi, valju in stožcu (naloga 7.b);
− spoznajo in uporabljajo različne tehnike štetja (naloga 8.b).
Primeri: naloge 5.a, 7.a in 7.b

RUMENO OBMOČJE

Učenci znajo izračunati vrednost številskega izraza z racionalnimi števili. Pretvarjajo votle mere in z njimi računajo.
Z ekvivalentnim preoblikovanjem rešijo enačbe in naredijo preizkus. Delijo potence in znajo izračunati vrednost
izraza s kvadratnimi koreni. Znajo izmeriti višino trikotnika.
Učenci:
− učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna števila (naloge 1.c.2);
− uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju reševanja besedilnih nalog; pretvarjajo merske enote na
izbrano enoto in računajo z njimi (nalogi 2.a.1 in 2.a.2);
− rešijo enačbe oblike: a ± x = b, x ± a = b, a · x = b, x · a = b, x : a = b, a : x = b in naredijo preizkus; izračunajo
vrednost izraza, ki vsebuje črkovno oznako za izbrano vrednost oznake; enačbo in neenačbo razumejo kot
izjavo (naloge 3.a.1 in 3.a.2 in 3.c.1 in 3.c.2);
− potencirajo zmnožek in ulomek (nalogi 4.e in 4.f);
− poznajo in uporabljajo potrebne ter zadostne podatke za skladnost trikotnikov pri načrtovalnih nalogah;
poznajo in uporabljajo višino pri načrtovanju trikotnika (nalogi 6.3 in 6.5).
Primeri: naloge 3.a, 3.c, 4.e in 4.f
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RDEČE OBMOČJE

Učenci rešijo matematične probleme iz vsakdanjega življenja in utemeljijo svojo rešitev. Znajo rešiti enačbo, v
kateri nastopajo ulomki. Izračunajo ploščino kroga. Na narisani skici označijo dane podatke in načrtajo trikotnik ter
izmerijo višino na eno izmed stranic. Iz figurnega prikaza razberejo podatke in jim določijo sredino.
Učenci:
− rešijo besedilne naloge; ocenijo rezultat posamezne računske operacije (naloge 2.a.3 in 2.a.4 in 2.b in 2.c);
− uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo; rešijo enačbe oblike:
a ± x = b, x ± a = b, a*x = b, x*a = b, x:a = b, a:x = b in naredijo preizkus; (naloge 3.b.1 in 3.b.2);
− izračunajo obseg in ploščino kroga z uporabo obrazca (naloga 5.b.2);
− poznajo in uporabljajo potrebne ter zadostne podatke za skladnost trikotnikov pri načrtovalnih nalogah
(naloge 6.1, 6.2 in 6.4);
− smiselno določijo tip sredine (glede na tip podatkov) (naloga 8.a);
− rešijo besedilne naloge; rešujejo besedilne naloge z odstotki in pred računanjem ocenijo rezultat; razvijajo
kritični odnos do podatkov in rešitve; raziskujejo, razumejo in interpretirajo različne življenjske situacije ter
povezujejo znanje različnih predmetnih področij in matematičnih vsebin (naloge 9.a.1 in 9.a.3 in 9.a.4 in 9.b).
Primeri: naloge 2.b, 2.c, 8.a in 9
MODRO OBMOČJE

Učenci znajo zaokrožiti naravna in decimalna števila. Delijo dve naravni števili. Poznajo pravila potenciranja in
izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo potence. Izračunajo ploščino krožnega izseka. Določijo razmerje
dolžin daljic. Izračunajo verjetnost dogodka.
Učenci:
− števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice, desettisočice, stotisočice (naloga 1.a.2);
− delijo dve naravni števili (naloga 1.b.1);
− decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk (naloga 1.b.2);
− izračunajo vrednost potence; uporabljajo pravila za potenciranje v izrazih s potencami; potencirajo zmnožek
in ulomek (naloge 4.a in 4.c in 4.d);
− razumejo in uporabljajo dolžino krožnega loka kot del dolžine krožnice ter ploščino krožnega izseka kot del
ploščine kroga (nalogi 5.c.1 in 5.c.2);
− poznajo osnovne pojme pri prizmi, valju, piramidi in stožcu; uporabljajo strategije za računanje obsega in
ploščine večkotnika (nalogi 7.c in 7.d.1);
− ocenijo verjetnost s sklepanjem in utemeljevanjem (nalogi 8.c in 8.d);
− rešijo besedilne naloge (naloga 9.a.2).
Primeri: naloge 5.c.1, 5.c.2, 8.c in 8.d
NAD MODRIM OBMOČJEM

Sem spadajo naloge, ki niso tipične za nobeno od prej opisanih območij in jih v 65 % primerov ne rešijo niti
učenci z najboljšimi dosežki. Te naloge reši manj kakor tretjina najboljših učencev, to je učencev, ki so uvrščeni v
modro območje.
Učenci v skici kocke prepoznajo enakostranični trikotnik in z ustrezno strategijo izračunajo ploščino.
Učenci:
− uporabljajo strategije za računanje obsega in ploščine večkotnika (naloga 7.d.2).
Primer: naloga 7.d.2
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.6.2.3: Specifikacijska tabela, matematika, 9. razred
Naloga

1

2

3

4

Točke

Taksonomska
stopnja

Področje

Cilj – učenec

Računske operacije in njihove lastnosti

Zanesljivo uporablja računske operacije in računske zakone v množici naravnih
števil s številom 0.

1.a.2

Naravna števila

Smiselno zaokroži število.

1.b.1

Računske operacije in njihove lastnosti

Zanesljivo uporablja računske operacije s števili v decimalnem zapisu.

1.b.2

Racionalna števila

Smiselno zaokroži število.

1.c.1

Računske operacije in njihove lastnosti

Zanesljivo uporablja računske operacije s števili v decimalnem zapisu.

1.c.2

Računske operacije in njihove lastnosti

Zanesljivo uporablja računske operacije s števili v decimalnem zapisu.

Merjenje

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

2.a.2

Merjenje

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

2.a.3

Računske operacije in njihove lastnosti

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

2.a.4

Računske operacije in njihove lastnosti

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

2.b

Računske operacije in njihove lastnosti

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

2.c

Računske operacije in njihove lastnosti

Reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

1.a.1

2.a.1

3.a.1

6

6

Enačbe in neenačbe

Reši linearno enačbo in neenačbo.

3.a.2

Enačbe in neenačbe

Reši linearno enačbo in neenačbo.

3.b.1

Enačbe in neenačbe

Reši linearno enačbo in neenačbo.

3.b.2

Enačbe in neenačbe

Reši linearno enačbo in neenačbo.

3.c.1

Izrazi

Reši linearno enačbo in neenačbo.

3.c.2

Enačbe in neenačbe

Reši linearno enačbo in neenačbo.

4.a

6

Potence

Pozna in uporablja lastnosti številskih množic in računskih zakonov.

4.b

6

Računske operacije in njihove lastnosti

Pozna in uporablja lastnosti številskih množic in računskih zakonov.

4.c

Potence

Pozna in uporablja lastnosti številskih množic in računskih zakonov.

4.d

Potence

Pozna in uporablja lastnosti številskih množic in računskih zakonov.

4.e

Potence

Pozna in uporablja lastnosti številskih množic in računskih zakonov.

4.f

Potence

Pozna in uporablja lastnosti številskih množic in računskih zakonov.

Razred

Območje

II

zeleno

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

modro
5 in 6

modro
modro
zeleno
rumeno
rumeno
rumeno

6

rdeče
rdeče
rdeče
rdeče
rumeno
rumeno

6–9

rdeče
rdeče
rumeno
rumeno
modro
zeleno

8

modro
modro
rumeno
rumeno
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Naloga

Točke

5.a.1

5

Geometrijski elementi in pojmi

5.b.2

Geometrijski elementi in pojmi

5.c.1

Geometrijski elementi in pojmi

5.c.2

Geometrijski elementi in pojmi
Geometrijski elementi in pojmi

Uporablja geometrijsko orodje pri načrtovanju geometrijskih konstrukcij.

6.2

Geometrijski elementi in pojmi

Uporablja geometrijsko orodje pri načrtovanju geometrijskih konstrukcij.

6.3

Geometrijski elementi in pojmi

Uporablja geometrijsko orodje pri načrtovanju geometrijskih konstrukcij.

6.4

Geometrijski elementi in pojmi

Uporablja geometrijsko orodje pri načrtovanju geometrijskih konstrukcij.

6.5

Geometrijski elementi in pojmi

Uporablja geometrijsko orodje pri načrtovanju geometrijskih konstrukcij.

Geometrijski elementi in pojmi

Pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi prostorske geometrije.
Uporablja formule prostorske geometrije. Pri reševanju problemov kritično razmišlja o
potrebnih in zadostnih pogojih. Matematični jezik uporablja pri sporazumevanju.
Pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi prostorske geometrije.
Uporablja formule prostorske geometrije. Pri reševanju problemov kritično razmišlja o
potrebnih in zadostnih pogojih. Matematični jezik uporablja pri sporazumevanju.
Pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi prostorske geometrije.
Uporablja formule prostorske geometrije. Pri reševanju problemov kritično razmišlja o
potrebnih in zadostnih pogojih. Matematični jezik uporablja pri sporazumevanju.
Pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi prostorske geometrije.
Uporablja formule prostorske geometrije. Pri reševanju problemov kritično razmišlja o
potrebnih in zadostnih pogojih. Matematični jezik uporablja pri sporazumevanju.
Pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi prostorske geometrije.
Uporablja formule prostorske geometrije. Pri reševanju problemov kritično razmišlja o
potrebnih in zadostnih pogojih. Matematični jezik uporablja pri sporazumevanju.
Pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi prostorske geometrije.
Uporablja formule prostorske geometrije. Pri reševanju problemov kritično razmišlja o
potrebnih in zadostnih pogojih. Matematični jezik uporablja pri sporazumevanju.

5

6

7.a.2

Geometrijski elementi in pojmi

7.b

Geometrijski elementi in pojmi

7.d.1

7.d.2

|

Pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi ravninske geometrije. Uporablja
formule ravninske geometrije pri reševanju problemov.
Pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi ravninske geometrije. Uporablja
formule ravninske geometrije pri reševanju problemov.
Pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi ravninske geometrije. Uporablja
formule ravninske geometrije pri reševanju problemov.
Pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi ravninske geometrije. Uporablja
formule ravninske geometrije pri reševanju problemov.
Pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi ravninske geometrije. Uporablja
formule ravninske geometrije pri reševanju problemov.
Pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi ravninske geometrije. Uporablja
formule ravninske geometrije pri reševanju problemov.

5.b.1

7.c
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Geometrijski elementi in pojmi

7.a.1

7

Cilji – učenec

5.a.2

6.1

6

6

Področje

Geometrijski elementi in pojmi

Geometrijski elementi in pojmi

Geometrijski elementi in pojmi
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Taksonomsk
a stopnja

Razred

Območje

I

zeleno

II

zeleno

I

5 in 8

zeleno

II

rdeče

I

modro

III

modro

I
II
II
II
II

rdeče
rdeče
7

rumeno
rdeče
rumeno

I

zeleno

II

zeleno

IV

zeleno
8 in 9

III

modro

IV

modro

IV

nad modrim

Naloga

8

Točke

8.a

4

8.b

9

Cilji – učenec

Obdelava podatkov

Se kritično opredeli do interpretiranih podatkov. Pozna in uporablja aritmetično
sredino, modus in mediano.
Se kritično opredeli do interpretiranih podatkov. Pozna in uporablja aritmetično
sredino, modus in mediano.
Se kritično opredeli do interpretiranih podatkov. Pozna in uporablja aritmetično
sredino, modus in mediano.
Se kritično opredeli do interpretiranih podatkov. Pozna in uporablja aritmetično
sredino, modus in mediano.
Reši naloge z odstotnim računom. Prepozna odnose med količinami in jih
uporablja v problemski situaciji.
Reši naloge z odstotnim računom. Prepozna odnose med količinami in jih
uporablja v problemski situaciji.
Reši naloge z odstotnim računom. Prepozna odnose med količinami in jih
uporablja v problemski situaciji.
Reši naloge z odstotnim računom. Prepozna odnose med količinami in jih
uporablja v problemski situaciji.
Reši naloge z odstotnim računom. Prepozna odnose med količinami in jih
uporablja v problemski situaciji.

Obdelava podatkov

8.c

Obdelava podatkov

8.d

Obdelava podatkov

9.a.1
9.a.2
9.a.3
9.a.4

9.b

5

Taksonomsk
a stopnja

Področje

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

Razred

I

Območje

rdeče

II

zeleno
9

II

modro

III

modro

IV

rdeče

IV

modro

III

6, 7 in 9

rdeče

IV

rdeče

IV

rdeče
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Povprečni dosežek postavk po nalogah, ki preverjajo znanje na I. taksonomski stopnji, je 65 %, na II. taksonomski
stopnji 63 %, na III. taksonomski stopnji 50 % in na IV. taksonomski stopnji 43 %. Izmed postavk, ki preverjajo
znanje
−
−
−

−

I. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 5.a.1, kjer so učenci načrtali krožnico ne glede na
dolžino polmera (93 %), najnižji pa pri postavki 5.c.1, kjer so sklepali o velikosti ploščine dela kroga (34 %);
II. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 8.b , kjer so učenci prebrali figurni prikaz (91 %),
najnižji pa pri postavki 1.b.1, kjer so delili dve naravni števili (43 %);
III. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 1.c.1, kjer so učenci upoštevali vrstni red računskih
operacij (89 %), najnižji pa pri postavki 7.c, kjer so zapisali razmerje med dolžinama stranice in diagonale
kvadrata (20 %);
IV. taksonomske stopnje, je bil najvišji dosežek pri postavki 7.b, kjer so učenci prepoznali, katero geometrijsko
telo predstavlja del danega geometrijskega telesa (77 %), najnižji pa pri postavki 7.d.2, kjer so izračunali
ploščino enakostraničnega trikotnika, katerega stranice so diagonale mejnih ploskev kocke (9 %).

Najuspešnejši so bili učenci pri nalogi, ki je preverjala vsebino s področja števil (naloga 1). Najslabše rešena naloga
je bila s področja matematičnih problemov in problemov z življenjskimi situacijami (naloga 9).
Sklepne ugotovitve
PK za matematiko ugotavlja, da so rezultati pričakovani. Pri sprejemanju povratne informacije nismo zasledili
pripomb, da je bilo nalog preveč ali da so učenci imeli premalo časa za reševanje le-teh. Preizkus je bil v celoti
sestavljen po zastavljenih smernicah.
PK med večje vrzeli v znanju uvršča izbiro pravilne strategije za reševanje kompleksnejše življenjske situacije,
kar je lahko posledica težav pri branju z razumevanjem. Pri učencih opažamo slabšo prostorsko
predstavljivost, kar se izkazuje pri reševanju kompleksnejših situacij s področja prostorske geometrije ter pri
prepoznavanju dela lika pri ravninski geometriji.
Da bi PK za matematiko ugotavljala morebitne razlike v dosežkih učencev 6. in 9. razreda pri istih nalogah, se
je komisija odločila za vključitev dveh nalog v preizkusa za 6. in 9. razred. Ugotavlja, da je bila uspešnost
reševanja pri nalogi s področja števil (1. naloga v 6. in 9. razredu) primerljiva, vendar se je izkazalo, da so
učenci v 6. razredu nekoliko manj zanesljivi pri računanju, so pa uspešnejši pri zaokroževanju na stotice. Pri
reševanju problema iz življenjske situacije (2. naloga v 9. razredu in 9. naloga v 6. razredu) so bili učenci 9.
razreda izrazito uspešnejši (IT = 0,54 v 9. razredu oz. IT = 0,27 v 6. razredu). Ugotavljamo, da učenci 9. razreda
razvijejo določene strategije pri reševanju tovrstnih problemov, pridobijo pa tudi izkušnje v realnem svetu.
Predlagamo, da učitelji še posebej skrbno izgrajujejo matematični jezik (natančno izražanje, razumevanje
matematičnih pojmov, uporaba ustrezne terminologije in simbolike). Pri reševanju besedilnih nalog naj
učence navajajo na uporabo bralnih strategij, da bodo besedilno nalogo korektno opisali z matematičnim
jezikom.
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1.

Izračunaj.

1.

a)

702 + 17 397 + 4 861 =

Dobljeni rezultat zaokroži na stotice: ____________________
(2 točki)
1.

b)

868 : 80 =

Dobljeni rezultat zaokroži na desetine: ____________________
(2 točki)
1.

c)

94 − 20 ⋅ 0,3 =

(2 točki)
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2.

Na kmetiji so pripravili 55  soka in dovolj stekleničk po

2.

a)

1  in po
3 d.
2

1 , preostanek soka so pretočili v stekleničke po
2
3 d. Koliko stekleničk po 3 d so napolnili?

Napolnili so 50 stekleničk po

Reševanje:

Odgovor: __________________________________
(4 točke)
2.

b)

Ali bi lahko s 55  soka napolnili le stekleničke po

1 ? Utemelji.
2

Utemeljitev:

(1 točka)
2.

c)

Ali bi lahko s 55  soka napolnili le stekleničke po 3 d? Utemelji.
Utemeljitev:

(1 točka)
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3.

Dan je prikaz z izrazi. Vrednost vsakega izraza je enaka 4 .

( 2 y + 10 ) : 3

2x + 6

4

7u − 1 1
8
4

3.

a)

Izračunaj vrednost spremenljivke x.
Reševanje:

x = ________________

(2 točki)
3.

b)

Izračunaj vrednost spremenljivke y.
Reševanje:

y = ________________

(2 točki)
3.

c)

Ali je vrednost izraza

7u − 1 1 enaka
4, če je u = 2?
8
4

Reševanje:

Odgovor: _______________________
(2 točki)
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4.

V vsaki vrstici obkroži vrednost, da bo trditev pravilna.

4.

a)

−32 je enako

−9

−6

6

9

.

(1 točka)

4.

b)

( −2 )3 je enako

−8

−6

6

8

.

(1 točka)

4.

c)

23 + 25 je enako

48

28

40

215

.

(1 točka)
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4.

d)

0,44 ⋅ 254 je enako

1

1 000

10 000

100 000

.

(1 točka)

4.

e)

( −5 )6 : ( −5 )6 je enako

0

−1

1

−5

.

(1 točka)

4.

f)

196 : 49 je enako
225
25

13
21

2
3

3
2

98
65

.

(1 točka)
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5.

a)

Načrtaj krožnico s središčem v točki S in premerom 0,6 dm.

xS

(2 točki)
5.

b)

Eva je iz papirja izrezala krog, omejen s to krožnico. Izračunaj ploščino Evinega
kroga.
Reševanje:

Ploščina tega kroga je ________________.
(2 točki)
5.

c)

Eva je iz tega kroga izrezala krožni izsek s središčnim kotom 120°. Izračunaj
ploščino Evinega krožnega izseka.
Reševanje:

Ploščina Evinega krožnega izseka s središčnim kotom 120° je ___________ cm2.
(2 točki)
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6.

Načrtaj trikotnik ABC s podatki=
a 6 cm,=
c 5 cm,=
β 105°.
Skica:

Slika:

Načrtaj vb in jo izmeri.

vb = _____________
(5 točk)
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7.

Dana je kocka ABCDEFGH s 6 cm dolgim robom.

7.

a)

Izračunaj prostornino kocke.
Reševanje:

Prostornina te kocke je _______________.
7.

b)

(2 točki)

Kocko ABCDEFGH presekamo z ravnino, ki poteka skozi točke A, C in H.
Kako imenujemo telo z oglišči A, C, H in D ?
Obkroži pravilni odgovor.
•

Kocka.

•

Pravilna tristrana piramida.

•

Enakostranični trikotnik.

•

Pravilna štiristrana piramida.

H

G

E

F

D

A

C
B

(1 točka)
7.

c)

V kolikšnem razmerju sta dolžini roba AB in ploskovna diagonala AC kocke
ABCDEFGH ?

AB : AC = _______________

(1 točka)
7.

d)

Izračunaj ploščino trikotnika ACH .
Reševanje:

Rešitev: ___________________________________________________________
(2 točki)
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8.

Na neki šoli so raziskali, katero prevozno sredstvo imajo učenci najraje. Vsak učenec je
izbral le eno prevozno sredstvo. Zbrane podatke so prikazali na sliki.
Legenda:
= 5 učencev

8.

a)

Katero sredino lahko določiš danim podatkom o izbranih prevoznih sredstvih?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Aritmetično sredino (povprečno vrednost).

B

Središčnico (mediano).

C

Gostiščnico (modus).
(1 točka)

8.

b)

Koliko učencev je sodelovalo v raziskavi?

Odgovor: __________________________________________________________
(1 točka)
8.

c)

Kolikšna je verjetnost, da ima naključno izbrani učenec najraje letalo kot prevozno
sredstvo?

Odgovor: __________________________________________________________
(1 točka)
8.

d)

Kolikšna je verjetnost, da ima naključno izbrani učenec najraje avto ali kolo kot
prevozno sredstvo?

Odgovor: __________________________________________________________
(1 točka)
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9.

Štirje prijatelji so najeli avtodom za dva tedna in z njim prevozili 1600 km. Izbirali so med
dvema ponudbama agencij za izposojo avtodomov.
Agencija B

Agencija A
Cena dnevnega najema

70 €

Cena za vsak prevožen
kilometer

0,30 €

Opomba: Cena dnevnega najema
ne vključuje prevoženih kilometrov.

9.

a)

80 € ….. cena dnevnega najema
(ne vključuje prevoženih kilometrov)
0,25 € ….. cena za vsak prevožen
kilometer
Pri najemu avtodoma za več kot 10
dni nudimo 10 % popusta.

Katero izmed teh dveh agencij so izbrali, da so plačali manj? Koliko manj?
Reševanje:

Odgovor: __________________________________________________________
(4 točke)
9.

b)

Stroške so si enakovredno porazdelili.
Vsak od njih je plačal _________ €.

(1 točka)
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4.2.7.1 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz kemije v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
S preizkusom znanja iz kemije je PK skušala ugotoviti poznavanje izbranih kemijskih pojmov in sposobnost
njihovega povezovanja pri učencih osnovne šole. Izhodišča in zasnova preizkusa znanja so opisani v dokumentu
Informacije o preizkusu znanja.
Vsebine, ki jih preizkus preverja in so ključne za razvijanje kemijskega načina razmišljanja ter za razumevanje
sprememb v naravi in 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 makroskopskega in submikroskopskega nivoja 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
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

4.234
33
33
22,18
67,22
19,15
0,67
0,86

Vse možne točke (33 točk ali 100 %) je doseglo 64 učencev (1,51 %), najnižje število doseženih točk pri preizkusu
(3 točke ali 9,09 % točk) je dosegel en učenec (0,02 %).
Preglednica 4.2.7.1.2: Povprečno število odstotnih točk med leti
Leto preverjanja

2007
2010
2012
2015
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.7.1.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev, 9. razred

Porazdelitev dosežkov po spolu je skoraj simetrična. Pri učenkah je nekoliko pomaknjena proti višjim dosežkom.
Preglednica 4.2.7.1.3: Porazdelitev dosežkov pri kemiji po regijah, 9. razred
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

64,62
68,44
71,34
63,29
61,60
62,42
69,80
67,20
62,49
67,93
65,18
71,30

Standardni odklon Število učencev

20,08
17,63
18,11
18,82
17,69
17,48
18,58
19,67
20,41
18,91
19,51
17,32

Število šol

481
245
272
151
106
193
1.117
660
282
536
127
64
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Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju v 9. razredu
Slika 4.2.7.1.2: Porazdelitev točk pri kemiji, 9. razred

ZELENO OBMOČJE

Zeleno območje označuje skupino učencev, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov glede
na preostale dosežke.
Učenci:
− poznajo merila za delitve ogljikovodikov (naloga 2);
− poznajo vplive uporabe ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje (naloga 4);
− poznajo osnovne značilne lastnosti železa (naloga 11);
− poznajo znake za nevarne snovi (nalogi 13.a in 13.b);
− znajo zapisati strukturno ali racionalno formulo osnovnih ogljikovodikov (naloga 14.a);
− razumejo soodvisnost med zgradbo atoma in lego v PSE (nalogi 16.1 in 16.3);
− razumejo pH-lestvico kot merilo za oceno kislosti in bazičnosti raztopin (naloga 18.a);
− razumejo soodvisnost zgradbe, lastnosti in uporabe snovi, razlikujejo med konstantami in spremenljivkami
ter pokažejo razumevanje in uporabo grafičnih zapisov (nalogi 19.b in 19.c).
Primer: naloga: 11
Učenci poznajo osnovne značilne lastnosti železa in vedo, da rjavenje poteka hitreje, če je železo v stiku s kisikom
iz zraka in z vodo.
RUMENO OBMOČJE

Rumeno območje označuje skupino učencev, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov.
Učenci:
− razlikujejo med fizikalnimi in kemijskimi spremembami in sklepajo, pri katerih procesih oziroma
spremembah se snov spreminja (naloga 1);
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− razumejo soodvisnost med zgradbo atoma in lego v PSE (naloga 6);
− razumejo nastanek kovalentne vezi (enojne, dvojne in trojne) in s tem zgradbo preproste molekule (naloga 8);
− iz opisa zgradbe alkohola prepoznajo njegovo ime (naloga 9);
− poznajo poimenovanje osnovnih ogljikovodikov (naloga 14.b);
− znajo na osnovi imena in strukturne formule narisati model molekule spojine (naloga 17.2);
− na osnovi modela molekule in strukturne formule spojine sklepajo na ime spojine (naloga 17.3).
Primer: naloga 1
Učenci imajo še vedno težave pri povezovanju makroskopskih sprememb s submikroskopskim prikazom. Težave
imajo tudi pri branju strukturne formule, v kateri vez (črtica) predstavlja vezni elektronski par (naloga 8).
RDEČE OBMOČJE

Rdeče območje označuje skupino učencev, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov glede
na preostale dosežke.
Učenci:
− na podlagi lastnosti prepoznajo elementa, ki tvorita ionsko spojino, in sklepajo na njeno formulo (naloga 5);
− znajo na podlagi kemijske zgradbe primerjati izbrane lastnosti ionskih snovi z lastnostmi kovalentnih spojin
(električna prevodnost) (naloga 7);
− poznajo pravila za urejanje kemijskih enačb (nalogi 14.c in 20.b);
− poznajo metode ločevanja snovi iz zmesi (segrevanje) in ustrezne aparature za postopek ločevanja (naloga
15.b);
− razumejo nastanek kovalentne vezi in s tem zgradbo preproste molekule (naloga 16.2);
− na osnovi imena in modela molekule sklepajo na strukturno formulo spojine (naloga 17.1);
− poznajo reakcijo nevtralizacije na preprostih primerih (delovanje antacidov) (naloga 18.b);
− ločijo med reaktanti in produkti kemijske reakcije (naloga 20.a);
− znajo izračunati masni delež topljenca v raztopini (naloga 20.c).
Primer: naloga 5
Učenci so imeli težave pri povezovanju makroskopskih lastnosti elementov s simbolnim zapisom njihovih spojin.
MODRO OBMOČJE

Modro območje označuje skupino učencev, katerih skupni dosežki določajo zgornjo desetino dosežkov. V skupini je
10 odstotkov učencev, njihovi dosežki pa so tako višji od 90 odstotkov preostalih dosežkov.
Učenci:
− poznajo osnovne značilne lastnosti in uporabo halogenih elementov (naloga 3);
− med zapisanimi imeni spojin prepoznajo spojino, ki ni organska kisikova spojina (naloga 10);
− prepoznajo reakcijo adicije (naloga 12);
− poznajo metode ločevanja snovi iz zmesi (filtriranje) in ustrezne aparature za postopek ločevanja (naloga
15.a);
− razumejo soodvisnost zgradbe, lastnosti in uporabe snovi. Razlikujejo med konstantami in spremenljivkami
ter pokažejo razumevanje in uporabo grafičnih zapisov (naloga 19.a).
Primer: naloga 10
Učenci med zapisanimi imeni spojin ne prepoznajo ogljikovodika heksana kot spojine, ki ne sodi med kisikove
organske spojine.
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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

II

7

I
II

Cilj – učenec

Območje

rumeno

8

Razlikuje med fizikalnimi in kemijskimi spremembami ter sklepa, pri katerih
procesih oz. spremembah, se snov spreminja.
Pozna merila za delitve ogljikovodikov.

8

Pozna osnovne značilne lastnosti in uporabo halogenih elementov.

modro

1

1

2

1

Snovi: čiste snovi in zmesi, lastnosti in
spremembe snovi, zrak, voda
Družina ogljikovodikov

3

1

Elementi v periodnem sistemu

4

1

Zgradba snovi in družina ogljikovodikov

I

8

Pozna vplive uporabe ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje.

zeleno

5

1

Povezovanje delcev

III

8

rdeče

6

1

Atom in periodni sistem

II

8

Na podlagi lastnosti prepozna elementa, ki tvorita ionsko spojino, in sklepa na
njeno formulo.
Razume soodvisnost med zgradbo atoma in lego v PSE.

7

1

Povezovanje delcev

III

8

rdeče

8

1

Povezovanje delcev

II

8

9

1

Kisikova družina organskih spojin

II

9

Zna na podlagi kemijske zgradbe primerjati izbrane lastnosti ionskih snovi z
lastnostmi kovalentnih spojin (električna prevodnost).
Razume nastanek kovalentne vezi (enojne, dvojne in trojne) in s tem zgradbo
preproste molekule.
Iz opisa zgradbe alkohola prepozna njegovo ime.

10

1

Kisikova družina organskih spojin

II

9

Med zapisanimi imeni spojin prepozna spojino, ki ni organska kisikova spojina.

modro

11

1

Elementi v periodnem sistemu

III

8

Pozna osnovne značilne lastnosti železa.

zeleno

14

15

16
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rumeno

rumeno
rumeno

1

Družina ogljikovodikov

III

8

Prepozna reakcijo adicije.

modro

13.a
13.b
14.a
14.b
14.c
15.a

1
1
1
1
1
1

I
I
I
I
II
II

8
8
8
8
8
7

1

II

7

16.1
16.2
16.3

1
1
1

II
III
I

8
8
8

Pozna znake za nevarne snovi.
Pozna znake za nevarne snovi.
Zna zapisati strukturno ali racionalno formulo osnovnih ogljikovodikov.
Pozna poimenovanje osnovnih ogljikovodikov.
Pozna pravila za urejanje kemijskih enačb.
Pozna metode ločevanja snovi iz zmesi (filtriranje) in ustrezne aparature za
postopek ločevanja.
Pozna metode ločevanja snovi iz zmesi (segrevanje) in ustrezne aparature za
postopek ločevanja.
Razume soodvisnost med zgradbo atoma in lego v PSE.
Razume nastanek kovalentne vezi in s tem zgradbo preproste molekule.
Razume soodvisnost med zgradbo atoma in lego v PSE.

zeleno
zeleno
zeleno
rumeno
rdeče
modro

15.b

Zgradba snovi
Zgradba snovi
Družina ogljikovodikov
Družina ogljikovodikov
Kemijske reakcije
Snovi: čiste snovi in zmesi, lastnosti in
spremembe snovi, zrak, voda
Snovi: čiste snovi in zmesi, lastnosti in
spremembe snovi, zrak, voda
Atom in periodni sistem
Povezovanje delcev
Atom in periodni sistem

12
13

zeleno
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rdeče
zeleno
rdeče
zeleno

Naloga

Točke

Področje

Taksonomska
stopnja

Razred

17

17.1
17.2
17.3

1
1
1

Povezovanje delcev
Povezovanje delcev
Povezovanje delcev

II
I
II

8
8
8

18

18.a
18.b
19.a

1
1
1

Kisline, baze in soli
Kisline, baze in soli
Kisikova družina organskih spojin

II
III
I

9
9
9

19.b

1

Elementi v periodnem sistemu

II

9

19.c

1

Kisikova družina organskih spojin

II

9

20.a
20.b
20.c

1
1
1

Kemijske reakcije
Kemijske reakcije
Kisline, baze in soli

II
II
III

8
8
9

19

20

Cilj – učenec

Območje

Na podlagi imena in modela molekule sklepa na strukturno formulo spojine.
Zna na podlagi imena in strukturne formule narisati model molekule spojine.
Na podlagi modela molekule in strukturne formule spojine sklepa na ime
spojine.
Razume pH-lestvico kot merilo za oceno kislosti in bazičnosti raztopin.
Pozna reakcijo nevtralizacije na preprostih primerih (delovanje antacidov).
Razume soodvisnost zgradbe, lastnosti in uporabe snovi, razlikuje med
konstantami in spremenljivkami ter pokaže razumevanje in uporabo grafičnih
zapisov.
Razume soodvisnost zgradbe, lastnosti in uporabe snov, razlikuje med
konstantami in spremenljivkami ter pokaže razumevanje in uporabo grafičnih
zapisov.
Razume soodvisnost zgradbe, lastnosti in uporabe snovi, razlikuje med
konstantami in spremenljivkami ter pokaže razumevanje in uporabo grafičnih
zapisov.
Loči med reaktanti in produkti kemijske reakcije.
Pozna pravila za urejanje kemijskih enačb.
Zna izračunati masni delež topljenca v raztopini.

rdeče
rumeno
rumeno
zeleno
rdeče
modro

zeleno

zeleno

rdeče
rdeče
rdeče
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Pregled reševanja nalog
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-jem pod 0,50 je uvrščenih šest nalog.
Dve od teh nalog (10. in 12. naloga) pokrivajo vsebino organske kemije.
Za učence je bila v preizkusu najzahtevnejša 12. naloga (IT = 0,37; ID = 0,19), v kateri so morali prepoznati ustrezno
enačbo za bromiranje etena. Najpogostejša napačna izbira (27 %) je bila, da so zamenjali reakcijo adicije na dvojno
vez z reakcijo substitucije. Druga pogosta napačna izbira (24 %) kaže, da učenci ne poznajo reaktivnosti alkenov
kot posledice dvojne vezi v molekuli. Iz rezultatov te naloge lahko sklepamo, da ne znajo sklepati iz strukture
molekul alkenov na njihovo reaktivnost. V 10. nalogi (IT = 0,49; ID = 0,32) so morali učenci med štirimi imeni spojin
prepoznati spojino, ki ni kisikova organska spojina. Najpogostejša napačna odgovora sta bila, da glukoza (22 %) in
aceton (19 %) nista organski kisikovi spojini. Pravilen odgovor je heksan (49 %), ki spada med ogljikovodike.
Reševanje naloge ne zahteva poznavanja posameznih spojin, ampak sklepanje na skupino, v katero uvrščamo
spojine na osnovi končnice njihovih imen.
V 3. nalogi (IT = 0,43; ID = 0,37) so morali učenci prepoznati lastnost klora. Najpogostejša napačna odgovora sta
bila, da je klor pri sobnih pogojih tekočina (28 %) in da je trdna snov (24 %). O kloru in njegovih spojinah pogosto
slišimo in se tudi z njimi srečamo, zato je pomembno osnovno poznavanje lastnosti teh snovi.
Naloga 18. b (IT = 0,46; ID = 0,54) je problemsko zasnovana. Vsebina je zajeta iz življenjskih izkušenj. Učenci so
morali podatke v nalogi povezati z vedenjem, da je v želodcu kislina. Glede na nezahtevnost vsebine naloge smo
pričakovali, da bo večina učencev nalogo uspešno rešila. Rezultati kažejo, da učitelji dajejo premalo poudarka
reševanju problemov in ne poudarjajo povezovanja podatkov, podanih v nalogi, z znanjem, kar je osnova za
uspešno rešitev problema.
Pri reševanju naloge 19. a (IT = 0,50; ID = 0,36) so morali učenci v tabeli poiskati ustrezne podatke in jih med seboj
povezati. Naloga ne zahteva le enostavnega branja preglednic, ampak tudi razumevanje podatkov v njej. To je za
učence zahtevnejše kot poiskati le podatek. Uspešno branje preglednic je pomembno tudi pri reševanju
problemov, zato bi morali učitelji dati temu pristopu večji pomen.
Naloga 15. a (IT = 0,45; ID = 0,28) posega na področje eksperimentalnega dela. Osnova za reševanje je branje
preglednice, v kateri so podani podatki za snovi v zmesi. Na osnovi razlike v lastnostih snovi so morali učenci
načrtovati postopek ločevanja in izbrati ustrezno aparaturo za ločevanje. Iz rezultatov lahko sklepamo, da učenci
niso vajeni načrtovanja eksperimentalnega dela in da slabo poznajo laboratorijsko opremo.
Druga skupina nalog
V drugo skupino nalog z IT-jem od 0,51 do 0,69 je uvrščenih devet nalog.
V to področje je uvrščena 20. naloga, ki je sestavljena iz naloge 20. a (IT = 0,62; ID = 0,35), 20. b (IT = 0,57; ID = 0,56)
in 20. c (IT = 0,57; ID = 0,37). V nalogi 20. a so morali učenci iz opisa prepoznati vzrok, da je goreča trska pri
poskusu ugasnila. Najpogostejši neustrezen odgovor je bil »zaradi porabe kisika« (31%). Iz opisa eksperimenta je
razvidno, da je pravi vzrok produkt gorenja ogljikov dioksid, ki izpodriva zrak iz epruvete.
Nekoliko slabše so učenci urejali kemijske enačbe. Pogosto so neustrezno napisali mnogokratnike koeficientov v
enačbi. Pri računanju mase raztopine iz podatkov o masnem deležu in gramih topljenca so imeli učenci težave pri
sklepanju in uporabi enačbe za računanje masnega deleža.
Naloga 17 je sestavljena iz treh delov. V to skupino nalog sta uvrščeni nalogi 17. a (IT = 0,56; ID = 0,29) in 17. c (IT = 0,61;
ID = 0,58). Pri reševanju naloge 17. a so morali učenci iz imena in modela molekule amonijaka zapisati njegovo
strukturno formulo. Pogosta napaka je bila nepravilna razporeditev vodikovih atomov okrog centralnega
dušikovega atoma. Pri reševanju naloge 17. c so morali učenci na osnovi modela molekule in strukturne formule
zapisati ime spojine. Učenci so najpogosteje namesto imena spojine zapisali skupino organskih spojin, v katero
uvrščamo spojino.
Pri reševanju naloge 14. c (IT = 0,57; ID 0,54) je potrebno poznati pravila za urejanje enačb. V vseh štirih možnostih
zapisa enačbe za gorenje alkana so pravilni reaktanti in produkti, različni pa so koeficienti. Učenci, ki so izbrali
neustrezne enačbe, so bili površni pri ugotavljanju števila atomov elementov v reaktantih in produktih.
V 1. nalogi (IT = 0,65; ID = 0,34) morajo učenci povezati makroskopsko spremembo z razlago na
submikroskopskem nivoju. Neustrezen odgovor (27 %) je bil, da je na shemi predstavljen proces taljenja in ne
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sublimacije. Sklepamo lahko, da učenci poznajo razporeditev delcev v trdnem stanju, zamenjujejo pa porazdelitev
delcev v tekočinah in plinih.
V nalogi 5 (IT = 0,61; ID = 0,34) morajo učenci na osnovi opisa lastnosti dveh elementov in njihove lege v
periodnem sistemu ugotoviti formulo njihove spojine. Podana je tudi splošna formula spojine.
V neustreznem odgovoru (20 %) so učenci zamenjali magnezij s kalcijem in klor z bromom. Sklepamo lahko, da je
v pouk kemije vključenih premalo demonstracij poskusov, iz katerih lahko učenci spoznajo lastnosti elementov.
Tudi uspeh naloge 7 (IT = 0,59; ID = 0,27) kaže na prešibko vključevanje eksperimentalnega dela v pouk.
V nalogi morajo učenci povezati zgradbo snovi, to je delce v snovi, z lastnostmi snovi. Pogosta napaka (20 %) je
bila, da vodni raztopini kuhinjske soli in sladkorja prevajata električni tok, čeprav je narava delcev v obeh
raztopinah različna.
Tretja skupina nalog
V tretjo skupino nalog z IT-jem od 0,70 do 0,87 je uvrščenih dvanajst nalog.
V nalogi 18. a (IT = 0,83; ID = 0,34) so morali učenci razporediti snovi po njihovi pH-vrednosti od najbolj bazične
do najbolj kisle. Glavna napaka je razvrstitev snovi v obratni smeri, od najbolj kisle do najbolj bazične. Učenci, ki so
naredili to napako, ne poznajo pomena pH-vrednosti
Naloga 17.2 (IT = 0,71; ID = 48) je zahtevala od učencev, da na osnovi imena spojine in njene strukturne formule
narišejo model molekule te spojine. Učenci so napačno narisali ločena atoma, ki jih niso povezali v molekulo.
Pri reševanju nalog 16.1 (IT = 0,80; ID = 0,50) in 16.3 (IT = 0,83; ID = 0,37) so morali učenci iz opisa sklepati,
kateremu od navedenih elementov ustreza opis. Učenci, ki so poznali pojem valenčni elektron so pravilno
ugotovili ustrezen element. Večina učencev pozna žlahtne pline.
Vsi učenci, ki so na osnovi molekulske formule pravilno zapisali racionalno ali strukturno formulo alkana v nalogi
14. a (IT = 0,89; ID = 0,38), niso pravilno zapisali ime alkana v nalogi 14. b (IT = 0,77; ID = 0,52).
Pri reševanju 6. naloge (IT = 0,70; ID = 0,48) so morali učenci uporabiti periodni sistem in sklepati, v kateri skupini
periodnega sistema so elementi, katerih atomi lahko sprejmejo dva elektrona. Naloga zahteva poznavanje
zakonitosti periodnega sistema in zgradbe atoma. Pogosta napaka (22 %) je bila sklepanje učencev, da je element
v drugi skupini periodnega sistema.
V 2. nalogi (IT = 0,83; ID = 0,42) so morali učenci iz racionalne formule sklepati, v katero skupino organskih spojin
uvrščamo dano spojino. Naloga ni zahtevna, saj so učenci lahko na osnovi trojne vezi v molekuli prepoznali, da
spada spojina med alkine. Napačni odgovori so bili razpršeni. Za učence je bila zahtevnejša 9. naloga (IT = 0,77; ID
= 0,47), v kateri so morali iz opisa racionalne formule sklepati na ime alkohola. Napačni odgovori (13 %) kažejo, da
učenci zamenjujejo imena alkanov (butan-propan) in ne poznajo številčenja ogljikovih atomov v molekuli (11 %).
Vsebino kislega dežja pokriva 4. naloga (IT = 0,82; ID = 0,31). Večina učencev je med naštetimi plini pravilno
ugotovila, da je ustrezen plin žveplov dioksid. Najpogostejši odgovor (14 %) je bil plin metan.
Razumevanje veznih in neveznih elektronskih parov je na primeru molekule dušika preverjala 8. naloga (IT = 0,74;
ID = 0,28). Iz napačnih odgovorov je razvidno, da del učencev ne razlikuje vezne in nevezne elektronske pare.
V 11. nalogi (IT = 0,74; ID = 0,15) so morali učenci poznati pogoje, pri katerih poteka rjavenje železa, in razbrati
skico, ki ponazarja rjavenje. Naloga zahteva natančno branje skic. Pogosto so učenci napačno (13 %) izbrali skico, v
kateri plast olja ovira prehod kisika do železa, ki je v vodi.
Naloga 19. c (IT = 0,76; ID = 0,25) je enostaven problem. Učenci so morali iz preglednice s podatki za tri vrste
mleka razbrati najmanj primernega za osebo s povišano telesno težo. Odgovor so morali pojasniti. Večina učencev
je pravilno izbrala vrsto mleka, vendar svojega izbora ni pojasnila. Odgovori brez pojasnila niso bili upoštevani oz.
točkovani.
Četrta skupina nalog
V četrto skupino nalog z IT-jem nad 0,88 so uvrščene štiri naloge.
V nalogi 19. b (IT = 0,88; ID = 0,33) so morali učenci poznati pomen mleka za trdnost kosti in v preglednici izbrati
mleko, ki vsebuje največ vezanega kalcija.
Večina učencev je v nalogi 14. a (IT = 0,89; ID = 0,38) na osnovi molekulske formule pravilno zapisala ustrezno
strukturno ali racionalno formulo.
Iz rezultatov reševanja naloge 13. a (IT = 0,91; ID = 0,29) in naloge 13. b (IT = 0,96; ID = 0,19) sledi, da večina
učencev pozna znake za nevarne snovi.
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Sklepne ugotovitve
Iz rezultatov reševanja je razvidno, da so vsebine splošne in anorganske kemije bolj utrjene kakor vsebine
organske kemije. Vzrok temu je lahko načrtovanje porazdelitev vsebin kemije v 8. in 9. razredu. Vsebine organske
kemije so v 9. razredu in pogosto zmanjka časa za njihovo bolj poglobljeno obravnavo. V ta namen je bil v
posodobljenem učnem načrtu del vsebin organske kemije (ogljikovodiki) prenesen iz začetka 9. na konec 8.
razreda.
Organska kemija
Iz končnic imen organskih spojin učenci ne prepoznajo, v katero skupino spojin uvrščamo posamezne spojine
(naloga 10, IT = 0,49). Pri učenju organske kemije je pomembno, da učenci najprej spoznajo skupine, v katere
spojine uvrščamo (ogljikovodiki, kisikove organske spojine, spojine, pomembne v prehrani, polimeri, dušikove
organske spojine) in nato posamezne spojine znotraj skupine.
Organske reakcije so zahtevne za učence, če ne poznajo osnov posameznih skupin organskih spojin. Učenci
zamenjujejo reakciji adicije in substitucije (naloga 12, IT = 0,37).
Visok delež testiranih učencev zna zapisati iz molekulske formule ustrezno racionalno ali strukturno formulo
spojine (naloga 14. a, IT = 0,89), več težav pa imajo pri imenovanju alkanov z določeno formulo (naloga 14. b, IT =
0,77). Enako velja za imenovanje alkoholov na osnovi njihove racionalne formule (naloga 9, IT = 0,77).
Pri obravnavi skupin organskih spojin je potrebno večjo pozornost nameniti povezovanju molekulske formule s
strukturnimi formulami ter z modeli molekul spojin in imenovanju spojin.
Izhodišče pri učenju organske kemije je poznavanje skupin organskih spojin na osnovi elementov v spojinah. V
nadaljevanju je potrebno predstaviti posamezne pomembne spojine znotraj skupine in kot nadgradnjo izbrane
enostavne kemijske reakcije teh spojin. Na osnovi sistematičnega pristopa od celote k posameznostim bodo lahko
učenci dobili boljši vpogled v organsko kemijo in ne le v posamezne spojine, ki jih ne znajo povezati med seboj.
Podobno velja tudi pri obravnavi elementov v periodnem sistemu. Elemente obravnavamo glede na kovinske in
nekovinske lastnosti. Sledi obravnava značilnih kovin in nekovin po skupinah v periodnem sistemu. Skupino
elementov obravnavamo kot celoto. Podamo skupne lastnosti in razlike med elementi. Pri halogenih elementih
podamo razliko v reaktivnosti in agregatnih stanjih. Učenci ne poznajo agregatnih stanj halogenov pri sobnih
pogojih in uporabnosti njihovih spojin (naloga 3, IT = 0,43).
Eksperimentalno delo
Pomen eksperimentalnega dela se odraža tudi v odgovorih učencev. Ti imajo težave pri načrtovanju poskusov. Na
osnovi razlike v lastnostih snovi v zmesi so morali izbrati ustrezno aparaturo za ločevanje (naloga 15. a, IT = 0,45). Iz
rezultatov je razvidno, da učenci slabo prepoznajo v preglednici razlike v lastnostih snovi v zmesi in ne poznajo
laboratorijske opreme. V večji meri poznajo vzroke za spremembe pri kemijskih reakcijah (naloga 20. b in 20. c, IT =
0,57). Učenci znajo iz skic razbrati pogoje, pri katerih poteka rjavenje železa (naloga 11, IT = 0,74). Eksperimentalno
delo je integriran del pouka kemije in služi za ponazoritev lastnosti elementov in spojin ter sprememb pri
kemijskih reakcijah. Iz rezultatov je razvidno, da pri pouku ni vedno dosežen ta cilj. Omeniti velja, da učenci
poznajo znake za označevanje nevarnih snovi (naloga 13. a, IT = 0,91; 13. b, IT = 0.96).
Del učencev ima težave pri razlikovanju pomena koeficientov pred formulo v formuli spojine, kar se odraža pri
urejanju kemijskih enačb (naloga 14. c, IT = 0,57). Učenci v enačbah pišejo mnogokratnike koeficientov (naloga 20.
b, IT = 0,57).
Delčna narava snovi
Izhodišče poučevanja kemije je razumevanje delčne narave snovi. V 6. razredu osnove šole učenci spoznajo
porazdelitev delcev v treh agregatnih stanjih, v 7. razredu pa s spremembami porazdelitve delcev razložijo
fizikalne spremembe snovi. Del učencev je pravilno iz spremembe porazdelitve delcev ugotovil spremembo
snovi, ki je potekla (naloga 1, IT = 0,65). Iz nepravilnih odgovorov je razvidno, da učenci zamenjujejo porazdelitev
delcev v tekočinah in plinih ter s tem procesa sublimacije in taljenja. Vsebina je iz kemijskih vsebin pri predmetu
naravoslovje. Pri pouku kemije v osnovni šoli je potrebno v večji meri povezati kemijske vsebine po vertikali.
Vsebine 6. in 7. razreda je potrebno nadgraditi v 8. razredu.
Zgradba atoma in periodni sistem
Učenci so dokaj uspešni pri poznavanju zgradbe atoma in povezovanju zgradbe atomov elementov s periodnim
sistemom (naloga 6, IT = 0,70) ter pomena valenčnih elektronov (naloga 16.1, IT = 0,80; naloga 16.3, IT = 0,83).
Enako velja za razlikovanje veznih in neveznih elektronskih parov na osnovi strukturne formule enostavnih
molekul (naloga 8, IT = 0,74). Rezultati reševanja nalog kažejo, da je pri poku kemije poudarjen pomen poznavanja
zgradbe atoma in molekul.

330

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA v šolskem letu 2014/2015

Reševanje problemov
Pri učenju kemije je pomembno reševanje problemov. Učenci uspešno rešujejo probleme, za katere je podan eden
izmed podatkov v preglednici (naloga 19. b, IT = 0,88; naloga 19. c, IT = 0,76), več pa imajo težav pri reševanju
problemov, pri katerih morajo povezati različne podatke v preglednici (naloga 19. C, IT = 0,50) in pri problemih, ki se
navezujejo na realne situacije in morajo pri reševanju uporabiti svoje znanje (naloga 18. b, IT = 0,46). Pri utrjevanju
vsebine je pomembno reševanje najprej enostavnih problemov in postopno zahtevnejših, ki naj izhajajo iz realnih
situacij.
Sklepne ugotovitve
Iz rezultatov reševanja preizkusa lahko ocenimo, da učenci dokaj dobro poznajo posamezne kemijske pojme,
več težav pa imajo pri njihovem povezovanju. Pri tem je pomembna pravilna uporaba pojmov in njihovih
predstav. Učitelj mora biti pozoren na napačna razumevanja pojmov. Pomembno je, da poišče pristope za
njihovo odpravo, saj se je pokazalo, da to vpliva na uspešno reševanje nalog. Izražanje učitelja mora biti
natančno in strokovno pravilno. Pri vrednotenju pravilnosti odgovora se mora upoštevati ustrezen odgovor
na vprašanje in ne približkov ali celo drugačnih zapisov.
Priporočamo bolj sistematičen pristop pri poučevanju, kar velja predvsem za vsebine organske kemije. Pri
tem je ključen problem načrtovanje porazdelitve učne snovi v povezavi z eksperimentalnim delom preko
šolskega leta. Izhodišče poučevanja kemije je delčna sestava snovi, za razumevanje katere je pomembno delo
z modeli. Učni proces naj v večji meri temelji na reševanju realnih problemov. Nekaterim zahtevnim
vsebinam na stopnji osnovne šole učitelji posvečajo preveč časa. Vendar s tem ni zagotovljeno tudi
razumevanje teh vsebin. Zahtevne pojme bodo učenci brez težav spoznali pri nadaljnjem šolanju.
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PERIODNI SISTEM
ELEMENTOV
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Ar

10
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neon

Ne

2
20,2

helij

He

VIII
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1.

Katera sprememba snovi je predstavljena na shemi?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

A

Sublimacija.

B

Taljenje.

C

Zamrzovanje.

D

Vrenje.
(1 točka)

2.

V katero skupino ogljikovodikov uvrščamo spojino s prikazano formulo?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

H
H C C C H
H
A

Med cikloalkane.

B

Med alkene.

C

Med alkine.

D

Med cikloalkine.
(1 točka)

3.

V plavalnih bazenih zaznamo značilen vonj po kloru. S kloriranjem vode preprečimo
razvoj zdravju škodljivih bakterij in glivic.
Katero od spodaj zapisanih lastnosti ima klor?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Je trdna snov, ki sublimira.

B

Je strupen plin, ki draži oči in dihala.

C

Pri sobnih pogojih je tekočina.

D

Je snov, ki pospešuje rast mikroorganizmov.
(1 točka)
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4.

Katera od naštetih snovi poveča kislost dežja?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

He(g)

B

SO2(g)

C

CH4(g)

D

H2O(g)
(1 točka)

5.

Elementa A in B sta v isti periodi periodnega sistema. Element A ima kovinske lastnosti,
element B pa nekovinske lastnosti. Element A gori s svetlečim belim plamenom, element
B pa je rumeno zelen strupen plin. Elementa tvorita ionsko spojino s formulo AB2. Kateri
zapis pravilno ponazarja formulo spojine AB2? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

CaCl2

B

CaBr2

C

MgCl2

D

MgBr2
(1 točka)

6.

Atom elementa lahko sprejme dva elektrona. V kateri skupini periodnega sistema je ta
element? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

V drugi skupini.

B

V šesti skupini.

C

V peti skupini.

D

V sedmi skupini.
(1 točka)

7.

Eksperimentalno smo preverili električno prevodnost vodne raztopine kuhinjske soli in
vodne raztopine sladkorja. Kaj smo ugotovili?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Raztopina kuhinjske soli prevaja električni tok.

B

Raztopina sladkorja prevaja električni tok.

C

Obe raztopini prevajata električni tok.

D

Nobena raztopina ne prevaja električnega toka.
(1 točka)
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8.

Oglej si zapis molekule dušika in ugotovi, koliko veznih (skupnih) elektronskih parov je v
tej molekuli.
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

N

N

A

Sedem veznih elektronskih parov.

B

Pet veznih elektronskih parov.

C

Trije vezni elektronski pari.

D

Šest veznih elektronskih parov.
(1 točka)

9.

V formuli molekule alkohola so zaporedno vezani štirje ogljikovi atomi. Na drugem
ogljikovem atomu je vezana hidroksilna skupina. Kako imenujemo ta alkohol?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Propan-1-ol.

B

Propan-2-ol.

C

Butan-1-ol.

D

Butan-2-ol.
(1 točka)

10. Katera od naštetih snovi ne sodi med kisikove organske spojine?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Glicerol.

B

Glukoza.

C

Heksan.

D

Aceton.
(1 točka)
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11. Slika prikazuje poskus, s katerim ugotavljamo, kaj vpliva na rjavenje železnih žebljev.
Obkroži črko pod epruveto, v kateri žebelj najbolj rjavi.

zrak

zrak

olje

olje

voda

B

A

voda

D

C

(1 točka)

12. Pri uvajanju etena v bromovico se ta razbarva. Katera kemijska enačba ponazarja to
reakcijo?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

H H
H C C H

A

Br H
Br2

H C C H
Br H

H H
H C C H

B

H Br
Br2

H C C H
Br H

H H
H C C H

C

Br H
Br2

H C C H

HBr

H H
H H

D

H C C H

Br Br
Br2

H C C H

H2
(1 točka)
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13. Razbitih živosrebrnih termometrov ne smemo odvreči med gospodinjske odpadke.
Oddati jih moramo na posebna zbirna mesta za nevarne odpadke.
Na kateri izmed navedenih lastnosti opozarjata spodaj prikazana znaka za nevarne
snovi na embalaži živega srebra?
Izberi med lastnostmi: jedko za kožo, vnetljive snovi, takojšnja strupenost, nevarno za
vodno okolje, eksplozivne snovi.
Pravilno izbrano lastnost zapiši ob sliki.

13. a)

_______________________________________________

(1 točka)

13. b)

_______________________________________________

(1 točka)
14. V gospodinjstvu pogosto uporabljamo alkan z molekulsko formulo C4H10. Molekula tega
alkana je nerazvejana.
14. a)

Zapiši strukturno ali racionalno formulo predstavljenega alkana.

(1 točka)
14. b)

Zapiši ime tega alkana.
___________________________
(1 točka)

14. c)

Katera enačba pravilno ponazarja gorenje tega alkana?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

C4H10 + O2

4CO2 + 5H2O

B

C4H10 + O2

4CO2 + 10H2O

C

2C4H10 + 13O2

D

2C4H10 + O2

8CO2 + 10H2O
8CO2 + 10H2O
(1 točka)
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15. V preglednici sta podani lastnosti dveh snovi.
Snov

Agregatno stanje

Topnost v vodi

snov 1

trdno

Se dobro topi.

snov 2

trdno

Se ne topi.

Snov 1 in snov 2 smo zmešali. Na zmes smo nalili vodo in pomešali.
15. a)

V prvi stopnji ločevanja smo iz zmesi ločili snov 2.
Katero aparaturo smo pri tem uporabili?
Obkroži črko pod pravilnim odgovorom.

A

B

C

D
(1 točka)

15. b)

V drugi stopnji smo iz preostanka ločili še snov 1. Katero aparaturo smo pri tem
uporabili?
Odgovor: _____________
(1 točka)
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16. V preglednici so dane značilne lastnosti treh elementov.
Ob vsaki lastnosti posameznega elementa zapiši njegovo ime.
Izbiraš lahko med naslednjimi elementi: kalij, klor, ogljik, vodik, aluminij, helij.
Lastnost elementa

Element

Atom tega elementa ima tri zunanje elektrone.
Atom tega elementa tvori štiri kovalentne vezi.
Element je žlahtni plin.
(3 točke)

17. Dopolni preglednico.
Ime spojine

Model molekule

Strukturna formula

Legenda:
model atoma
vodika

amonijak

model atoma
ogljika
model atoma
dušika

vodikov klorid

H Cl
model atoma
klora

H
H C

H

H

(3 točke)
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18. V preglednici so dane pH vrednosti telesnih tekočin.
Telesna tekočina

pH

žolč

8,2

želodčni sok

1,5

slina

6,5

kri

7,4

urin

6,1

18. a)

Razvrsti telesne tekočine od najbolj bazične do najbolj kisle.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

18. b)

Antacidi so zdravila za lajšanje težav, ki nastanejo zaradi čezmernega izločanja
želodčnega soka. Vodne raztopine antacidov imajo pH višji od 7.
Pojasni delovanje antacidov v želodcu.
__________________________________________________________________________
(1 točka)
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19. Uporabi podatke iz preglednice in odgovori na vprašanja.

19. a)

Živilo
[100 g]

Voda
[g]

Beljakovine
[g]

Maščobe
[g]

Ogljikovi
hidrati
[g]

Kalcij
[mg]

Energijska
vrednost
[kJ]

kozje
mleko

86

3,8

4,2

4,7

110

297

ovčje
mleko

80

5,7

6,9

3,8

204

414

kravje
mleko

88

3,3

3,7

4,7

119

268

Katere sestavine je največ v vseh vrstah mleka?
__________________________________________________________________________
(1 točka)

19. b)

Katero mleko bi priporočil otrokom za večjo trdnost kosti?
__________________________________________________________________________
(1 točka)

19. c)

Katero mleko bi odsvetoval osebi s povišano telesno težo? Pojasni odgovor.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)
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20. V epruveto, v kateri je bela, trdna snov, prilijemo razredčeno klorovodikovo kislino. V
epruveti zašumi in opazimo nastanek plinskih mehurčkov. Ustju epruvete se približamo z
gorečo trsko. Trska ugasne.
20. a)

Zakaj je ugasnila goreča trska?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Zaradi porabe kisika pri reakciji.

B

Zaradi nastanka kalcijevega klorida.

C

Zaradi nastanka ogljikovega dioksida.

D

Zaradi klora iz klorovodikove kisline.
(1 točka)

20. b)

Uredi kemijsko enačbo za reakcijo, ki je potekla v epruveti.

CaCO3(s) + HCl(aq)

CaCl2(aq) +

CO2(g) +

H2O(I)

(1 točka)
20. c)

Po reakciji smo ugotovili, da je masni delež raztopine v epruveti 0,05. Kolikšno maso
raztopine bi morali preliti v izparilnico, da bi po segrevanju dobili 5 g trdnega
preostanka? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

0,25 g

B

10 g

C

25 g

D

100 g
(1 točka)
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4.2.8 Predmetna komisija za tehniko in tehnologijo
4.2.8.1 Analiza dosežkov pri 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 pri nacionalnem preverjanju znanja iz tehnike in tehnologije
v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Člani PK pri sestavljanju preizkusov znanja za NPZ 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. PK 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 varnim ravnanjem v cestnem prometu.

Glede na poznavanje šolske prakse in izkušenj smo za posamezne naloge predvideli tudi uspešnost reševanja (30 %
lahkih, 50 % srednje zahtevnih in 20 % zahtevnejših), čemur smo se v preizkusu dokaj približali.
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

4.306
40
40
22,39
55,98
15,37
0,55
0,83

Preglednica 4.2.8.1.2: Povprečno število odstotnih točk med leti
Leto preverjanja

2008
2010
2013
2015

Povprečno število odstotnih točk

55,83
53,20
58,33
55,98

V PK menimo, da se raven znanja pri tehniki in tehnologiji med dosedanjimi izvedbami preverjanja približno
ohranja. 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. Učitelji pa bolj dosledno
upoštevajo določila učnega načrta ter standarde in cilje pri načrtovanju dela pri tehniki in tehnologiji. Povprečno
število doseženih odstotnih točk (55,98) po mnenju PK predstavlja solidno oziroma dobro stanje za predmet, ki se
v 9. razredu ne poučuje. Lahko rečemo, da dosežek predstavlja dejansko znanje učencev.
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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.
Preglednica 4.2.8.1.3: Porazdelitev dosežkov pri tehniki in tehnologiji po regijah, 9. razred
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

Povprečni dosežek

55,74
60,85
55,07
50,55
55,13
57,37
56,57
52,84
58,30
57,52
54,14
59,18

Standardni odklon Število učencev

15,34
14,88
14,93
15,14
12,07
16,64
15,17
15,12
15,14
15,40
16,08
15,35

Število šol

443
244
301
221
115
205
1.105
606
229
617
146
74
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Opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju
Slika 4.2.8.1.2: Porazdelitev točk pri tehniki in tehnologiji, 9. razred

ZELENO OBMOČJE

Učenci so uspešni pri nalogah, ki zahtevajo prepoznavanje obdelovalnih postopkov, gradiv, gonil,
cestnoprometnih predpisov in varnosti pri delu. Prepoznajo pravokotno in izometrično projekcijo.
Učenci:
− razložijo nastanek pravokotne projekcije na treh projicirnih ravninah (naloga 1);
− rišejo preproste predmete v pravokotni projekciji na tri ravnine in jo uporabijo v praksi (naloga 3);
− razložijo nastanek slike predmeta v izometrični projekciji (naloga 5);
− poznajo postopke in orodja za obdelavo papirnih gradiv (naloga 6);
− izberejo ustrezna gradiva za izdelek iz lesa (naloga 7);
− izberejo orodja, pripomočke, stroje in osebna zaščitna sredstva za varno delo (naloga 9);
− 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 11);
− poznajo in dopolnijo dogovorjena pravila s področja varnosti in zdravja pri delu (naloga 13);
− uporabijo ključna znanja o ravnanju v cestnem prometu, varni poti, opremi kolesa in kolesarja, uporabi
varnostnih pripomočkov v prometu (varnostni pas, čelada, odsevnik, kresnička idr.) (naloga 14);
− poznajo potrebno tehnično-tehnološko dokumentacijo (naloga 17.a);
− razložijo nastanek pravokotne projekcije na treh projicirnih ravninah (naloga 18.b);
− za izdelavo sestavnih delov predmeta izberejo osnovne obdelovalne postopke za obdelavo lesa
(naloga 20.a);
− poznajo značilne lastnosti umetnih snovi in jih razvrstijo v skupine (termoplasti, duroplasti, elasti, silikoni)
(naloga 21.b);
− predstavijo potek dela in razumevanja tehnologije (naloga 22.a).
Primer: naloga 22.a
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RUMENO OBMOČJE

Učenci pravilno izberejo vrstni red postopkov za obdelavo lesa. Ločijo med obnovljivimi in neobnovljivimi viri
energije. Pravilno prenesejo mere iz pravokotne projekcije na osi izometrične projekcije.
Učenci:
− razložijo nastanek slike predmeta v izometrični projekciji (naloga 16.1);
− za izdelavo sestavnih delov predmeta izberejo osnovne obdelovalne postopke za obdelavo lesa
(naloga 19.b);
− utemeljijo pomen električne energije za razvoj civilizacije in vpliv njene proizvodnje na obremenitev okolja
(naloga 26.b).
Primer: naloga 26.b
RDEČE OBMOČJE

Učenci poznajo vrstni red taktov motorja z notranjim izgorevanjem. Narišejo predmet v naravni velikosti iz
pomanjšanega merila. Iz predmeta s podanimi merami izračunajo strošek za nakup potrebnega gradiva.
Učenci:
− ob delu gojijo kulturo odnosov in sodelovanja v skupini, odgovornost, ekonomičnost izrabe časa, gradiv in
energije, natančnost ter red (naloga 15.b);
− utemeljijo, skicirajo in narišejo predmet v izometrični projekciji ter raziščejo možnosti uporabe v praksi
(naloga 16.2);
− izdelajo potrebno tehnično-tehnološko dokumentacijo (naloga 17.b);
− poznajo oblike in načine spajanja lesenih delov: lepljenje lesa, spajanje z žebljanjem, vijačenjem,
mozničenjem, spajanje z obliko spojev (pomen letnic lesa) (naloga 20.b)
− dopolnijo preglednice logičnih stanj (naloga 23.b);
− poznajo sestav in delovanje motorjev z notranjim zgorevanjem (štiritaktni bencinski, dizelski, dvotaktni) in
razložijo njihovo delovanje (naloga 25.a).
Primer: naloga 17.b

MODRO OBMOČJE

Učenci narišejo shemo z dvema stikaloma, pri čemer upoštevajo zahtevano funkcijo vezja. Ločijo med
električnimi prevodniki in izolatorji. Razvrstijo vrstni red postopkov pri izdelavi predmeta, ki vključuje
vrednotenje. Pravilno narišejo manjkajoči ris pravokotne projekcije. Presenetljivo je, da so v to območje
vključene naloge, ki zahtevajo poznavanje lesnih gradiv, umetnih snovi in pravil kotiranja. Prav tako imajo
učenci težave pri branju in razumevanju tehnološke dokumentacije.
Učenci:
− skicirajo in rišejo osnovne like z izbranimi črtami (debela, tanka, črtkana in pikčasta) in jih kotirajo (rob, krog
in lok) (naloga 2);
− oblikujejo in skicirajo idejo izdelka, jo predstavijo in utemeljijo (naloga 4);
− poznajo značilne lastnosti umetnih snovi in jih razvrstijo v skupine (termoplasti, duroplasti, elasti, silikoni)
(naloga 8);
− skicirajo in rišejo osnovne like z izbranimi črtami (debela, tanka, črtkana in pikčasta) in jih kotirajo (rob, krog
in lok) (naloga 15.a);
− rišejo preproste predmete v pravokotni projekciji na tri ravnine in jo uporabijo v praksi (naloga 18.a);
− izberejo ustrezna gradiva za izdelek iz lesa (naloga 19.a);
− predstavijo potek dela in razumevanja tehnologije (naloga 21.a);
− poznajo potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni tok (naloga 22.b);
− razložijo potrebo, lastnosti in namen vezav več stikal v električnem krogu (naloga 23.a).
Primer: naloga 23.a
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NAD MODRIM OBMOČJEM

Sem sodijo 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.
V to območje sodijo naloge višjih taksonomskih stopenj. Izjemi sta nalogi, ki zahtevata prepoznavanje vrst
zobnikov glede na obliko, in naloga, ki zahteva poznavanje povzročiteljev emisije toplogrednih plinov.
Učenci:
− opišejo najpogostejše kovine in jih razvrstijo v železne in neželezne (naloga 10);
− opišejo sestavo in delovanje električnega kroga ter opredelijo vlogo in lastnosti osnovnih gradnikov
(naloga 12);
− ob delu gojijo kulturo odnosov in sodelovanja v skupini, odgovornost, ekonomičnost izrabe časa, gradiv in
energije, natančnost ter red (naloga 18.c);
− poznajo lastnosti lesa (naloga 19.c);
− 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 24.a);
− opredelijo uporabnost gonil na strojih in napravah (naloga 24.b);
− opredelijo vlogo gonil v strojih kot vezni sklop med motorjem in ostalimi deli stroja (naloga 25.b);
− utemeljijo pomen električne energije za razvoj civilizacije in vpliv njene proizvodnje na obremenitev okolja
(naloga 26.a).
Primera: nalogi 24.a in 24.b
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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

Cilj – učenec

Območje

zeleno

1

1

Tehniška in tehnološka dokumentacija

I

7

Razloži nastanek pravokotne projekcije na treh projicirnih ravninah.

2

1

Tehniška in tehnološka dokumentacija

I

6

3

1

Tehniška in tehnološka dokumentacija

II

7

Skicira in riše osnovne like z izbranimi črtami (debela, tanka, črtkana in pikčasta) in
modro
jih kotirajo (rob, krog in lok).
Riše preproste predmete v pravokotni projekciji na tri ravnine in jo uporabi v praksi. zeleno

4

1

Tehniška in tehnološka dokumentacija

III

7

Oblikuje in skicira idejo izdelka, jo predstavi in utemelji.

modro

5

1

Tehniška in tehnološka dokumentacija

I

8

Razloži nastanek slike predmeta v izometrični projekciji.

zeleno

6

1

Gradiva in obdelave

I

6

Pozna postopke in orodja za obdelavo papirnih gradiv.

zeleno

7

1

Gradiva in obdelave

II

6

Izbere ustrezna gradiva za izdelek iz lesa.

zeleno

8

1

Gradiva in obdelave

II

7

modro

9

1

Gradiva in obdelave

II

8

Pozna značilne lastnosti umetnih snovi in jih razvrsti v skupine (termoplasti,
duroplasti, elasti, silikoni).
Izbere orodja, pripomočke, stroje in osebna zaščitna sredstva za varno delo.

10

1

Gradiva in obdelave

I

8

Opiše najpogostejše kovine ter jih razvrsti v železne in neželezne.

nad modrim

11

1

Tehniška sredstva

I

7

zeleno

12

1

Tehniška sredstva

II

7

13

1

Tehnologija in družba

II

6

Na praktičnih primerih opredeli sestavine gonil (zobniško, polžasto, verižno in
ročično), jih analizira in opiše (poimenovanje, prestavno razmerje, smer vrtenja in
sprememba števila vrtljajev).
Opiše sestavo in delovanje električnega kroga ter opredeli vlogo in lastnosti
osnovnih gradnikov.
Pozna in dopolni dogovorjena pravila s področja varnosti in zdravja pri delu.

14

1

Tehnologija in družba

I

8

zeleno

15.a

1

Tehniška in tehnološka dokumentacija

II

6

15.b

1

Tehniška in tehnološka dokumentacija

III

6

16

16.1
16.2

1
1

Tehniška in tehnološka dokumentacija
Tehniška in tehnološka dokumentacija

II
II

8
8

17

17.a
17.b

1
1

Tehniška in tehnološka dokumentacija
Tehniška in tehnološka dokumentacija

I
III

6
6

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.).
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, odgovornost, gospodarnost
izrabe časa, gradiv in energije, natančnost ter red.
Razloži nastanek slike predmeta v izometrični projekciji.
Utemelji, skicira in nariše predmet v izometrični projekciji ter razišče možnosti
uporabe v praksi.
Pozna potrebno tehnično-tehnološko dokumentacijo.
Izdela potrebno tehnično-tehnološko dokumentacijo.

15

zeleno

nad modrim
zeleno

modro
rdeče
rumeno
rdeče
zeleno
rdeče
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Naloga

Točke

Področje

Taksonomska
stopnja

Razred

18.a

1

Tehniška in tehnološka dokumentacija

II

7

18.b
18.c

1
1

Tehniška in tehnološka dokumentacija
Tehniška in tehnološka dokumentacija

I
III

7
6

19.a
19.b

1
1

Gradiva in obdelave
Gradiva in obdelave

II
II

6
6

19.c
20.a

1
1

Gradiva in obdelave
Gradiva in obdelave

I
II

6
6

20.b

1

Gradiva in obdelave

II

6

21

21.a
21.b

1
1

Gradiva in obdelave
Gradiva in obdelave

III
II

7
7

22

24

22.a
22.b
23.a
23.b
24.a

1
1
1
1
1

Gradiva in obdelave
Gradiva in obdelave
Tehniška sredstva
Tehniška sredstva
Tehniška sredstva

II
II
III
III
I

7
7
7
7
8

25

24.b
25.a

1
1

Tehniška sredstva
Tehniška sredstva

III
II

8
8

26

25.b
26.a

1
1

Tehniška sredstva
Tehnologija in družba

I
II

8
7

26.b

1

Tehnologija in družba

II

7

18

19

20

23
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Cilj – učenec

Območje

Riše preproste predmete v pravokotni projekciji na tri ravnine in jo uporabi v
praksi.
Razloži nastanek pravokotne projekcije na treh projicirnih ravninah.
Ob delu gojijo kulturo odnosov in sodelovanja v skupini, odgovornost,
gospodarnost izrabe časa, gradiv in energije, natančnost ter red.
Izbere ustrezna gradiva za izdelek iz lesa.
Za izdelavo sestavnih delov predmeta izbere osnovne obdelovalne postopke za
obdelavo lesa.
Pozna lastnosti lesa.
Za izdelavo sestavnih delov predmeta izbere osnovne obdelovalne postopke za
obdelavo lesa.
Pozna oblike in načine spajanja lesenih delov: lepljenje lesa, spajanje z žebljanjem,
vijačenjem, mozničenjem, spajanje z obliko spojev (pomen letnic lesa).
Predstavi potek dela in razumevanja tehnologije.
Pozna značilne lastnosti umetnih snovi in jih razvrsti v skupine (termoplasti,
duroplasti, elasti, silikoni).
Predstavi potek dela in razumevanja tehnologije.
Pozna potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni tok.
Razloži potrebo, lastnosti in namen vezav več stikal v električnem krogu.
Dopolni preglednice logičnih stanj.
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 uporabnost gonil na strojih in napravah.
Pozna sestav in delovanje motorjev z notranjim izgorevanjem (štiritaktni bencinski,
dizelski, dvotaktni) in razloži njihovo delovanje.
Opredeli vlogo gonil v strojih kot vezni sklop med motorjem in ostalimi deli stroja.
Utemelji pomen električne energije za razvoj civilizacije in vpliv njene proizvodnje
na obremenitev okolja.
Utemelji pomen električne energije za razvoj civilizacije in vpliv njene proizvodnje
na obremenitev okolja.

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

nad modrim
rdeče
nad modrim
nad modrim
rumeno

Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Indeks težavnosti za celotni preizkus je 0,56. Večina nalog v preizkusu ima IT v območju od 0,3 do 0,8. V območju
IT-ja pod 0,3 je 5 postavk (naloge 12, 18.a, 24.a in 24.b ter 25.b). V območju IT-ja nad 0,9 so tri naloge (naloge 9, 13
in 14). Glede na dosežke po posameznih vsebinskih področjih ni izrazitih odstopanj.
Uspešnost reševanja nalog po vsebinskih področjih
Učenci so v povprečju najuspešneje rešili naloge s področja tehnologija in družba (povprečni IT = 0,73). Učenci so
solidno znanje pokazali na področjih gradiva in obdelave (povprečni IT = 0,64) ter tehniška in tehnološka
dokumentacija (povprečni IT = 0,59). Nekoliko slabše znanje opazimo na področju tehnična sredstva (povprečni IT
= 0,33).
Gradiva in obdelave
Ugotavljamo, da učenci znajo izbrati orodja, pripomočke, stroje in osebna zaščitna sredstva za varno delo (naloga
9), za izdelavo sestavnih delov predmeta izberejo ustrezna gradiva (naloga 7) in osnovne obdelovalne postopke za
obdelavo lesa (naloga 20.a). Poznajo postopke in orodja za obdelavo papirnih gradiv (naloga 6). Dokaj dobro tudi
predstavijo potek dela in razumevanja tehnologije (naloga 22.a) ter poznajo značilne lastnosti umetnih snovi in jih
razvrstijo v skupine (termoplasti, duroplasti, elasti, silikoni) (naloga 21.b).
Nekoliko slabše poznajo oblike in načine spajanja lesenih delov: lepljenje lesa, spajanje z žebljanjem, vijačenjem,
mozničenjem in spajanje z obliko spojev (naloga 20.b). Pomanjkljivo znanje opažamo tudi pri razvrščanju kovin v
železne in neželezne (naloga 10).
Tehnična sredstva
Glede na dosežene rezultate pri tehničnih sredstvih so učenci dosegali nadpovprečne rezultate pri prepoznavanju
vrst gonil (naloga 11) in poznavanju delovanja motorja z notranjim izgorevanjem (naloga 25.a).
Izrazito podpovprečni so rezultati pri nalogah, ki zahtevajo analizo in opis sestavnih delov gonil in mehanizmov
(naloge 24.a in b ter 25.b). Prav tako so imeli težave pri uporabi električnih porabnikov glede na vrsto vira
napetosti (naloga 12).
Tehniška in tehnološka dokumentacija
Učenci so uspešno reševali nalogi prepoznavanja in imenovanja posameznih projekcij v pravokotni projekciji
(nalogi 1 in 18. b), prav tako so prepoznali izometrično projekcijo (naloga 5). Uspešno so reševali nalogi iz
poznavanja tehniško-tehnološke dokumentacije (nalogi 3 in 17. a).
Dobre rezultate so dosegli pri branju pravokotne projekcije, s pomočjo katere je nastala slika v izometrični
projekciji (naloga 16.1).
Slabši rezultat so dosegli pri ugotavljanju ekonomični izrabi gradiv (naloga 15. b), skiciranju predmeta v izometrični
projekciji (naloga 16. 2) in izdelavi tehniško-tehnološke dokumentacije v naravni velikosti (naloga 17. b).
Manj uspešni so tudi pri risanju ene od projekcij pravokotne projekcije na osnovi narisanih ostalih dveh projekcij
(naloga 18. a). Največ napak so naredili pri določanju razdalj od osi. Težave so se pojavile pri prepoznavanju in
poznavanju natančnosti pravilnega kotiranja (nalogi 2 in 15. a) in pri uporabi znanja v praksi oziroma na
konkretnem primeru, pri izbiranju ustreznega pokrova za škatlo s pomočjo narisane pravokotne projekcije in
fotografije želenega izdelka (naloga 4).
Najslabše so reševali nalogo, pri kateri so morali iz pravokotne projekcije predmeta razbrati velikost le-tega in
znanje uporabiti v praksi pri ekonomični izrabi gradiva (naloga 18. c). Naloga se je uvrstila med naloge nad
modrim področjem.
Iz dosežkov je možno 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 26.a in 26.b. Zelo uspešno so reševali nalogi 13 in 14,
ki sta preverjali poznavanje varnostni znakov v delavnici in uporabo varnostnih pripomočkov v prometu. Nalogo
26.a je uspešno rešila tretjina učencev. Naloga je preverjala znanje o poznavanju vrste elektrarn in njihov vpliv na
okolje. Naloga se je uvrstila nad modro področje. Nalogo 26.b sta uspešno rešili dve tretjini učencev. Preverjala je
poznavanje obnovljivih virov energije.
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Uspešnost reševanja po taksonomskih stopnjah
Uspešnost reševanja po taksonomskih stopnjah je malce presenetljiva. Učenci so v povprečju popolnoma enako
uspešno reševali naloge I. (znanje in poznavanje; IT = 0,60) in II. taksonomske stopnje (razumevanje in uporaba;
IT = 0,60)., majmanj uspešno pa naloge III. taksonomske stopnje (samostojno reševanje novih problemov,
samostojna interpretacija, vrednotenje; IT = 0,41).
V celotnem preizkusu znanja je bila najslabše reševana naloga I. taksonomske stopnje (naloga 24.a, IT = 0,03).
Druga najslabše reševana naloga v preizkusu je bila 25.b (IT = 0,04), ki je preverjala znanje na I. taksonomski stopnji.
Zelo slabo je bila reševana še naloga 24.b (IT = 0,06), III. taksonomska stopnja.
Uspešnost reševanja po razredu
Iz rezultatov lahko zaključimo, da so bili učenci uspešnejši pri reševanju vsebin, ki se poučujejo v 6. razredu
(povprečni IT = 0,62). V 7. razredu je IT = 0,55, v 8. razredu pa 0,49.
Sklepne ugotovitve
PK 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 PK pri prejšnjih treh preskusih, to je, 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 so slabši rezultati pri nalogah različnih področij, ki so temeljile na
praktičnih situacijah.
Kljub preveč okrnjenemu obsegu predmeta v programu 9-letne osnovne šole so za dobre rezultate zaslužni
predvsem učitelji. Člani PK smo prepričani, da jim bo poglobljena preučitev rezultatov NPZ-ja nudila tudi
koristno povratno informacijo, kako raven pouka predmeta še izboljšati. Glede na prepoznana šibka
področja, razvidna iz rezultatov NPZ-ja, predlagamo učiteljem pozornejšo obravnavo teh vsebin. Vse te
vsebine omogočajo tudi praktično delo z različnimi sestavljankami, ki so šolam večinoma dostopne.
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1.

Na sliki spodaj sta narisani dve projekciji kvadra.

Kako se imenuje manjkajoča projekcija?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Tloris.

B

Naris.

C

Stranski ris.

D

Bočni ris.
(1 točka)

2.

Pri tehniških risbah za zapisovanje mer uporabljamo kote. Kateri elementi sestavljajo
koto?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Številka in oznaka za stopinjo, pomožna kotirna črta, kotirna puščica.

B

Kotirna številka, kot in kotirna črta.

C

Kotirna številka, glavna in pomožna kotirna črta in kotirna puščica.

D

Kotirna številka, kotirna puščica, glavna kotirna črta in kot.
(1 točka)
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3.

Na spodnjih slikah je narisan kvader v narisu. Samo ena izmed spodaj narisanih risb je
popolnoma pravilna. Katera?

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Slika 1.

B

Slika 2.

C

Slika 3.

D

Slika 4.
(1 točka)
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4.

Klara je izdelala škatlo iz aluminija po načrtu, ki je narisan spodaj.
NARIS

TLORIS

Za škatlo je želela izdelati tudi pokrov.

Fotografija škatle s pokrovom
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Kateri pokrov mora izbrati, da se bo prilegal tako, kot je razvidno s fotografije škatle.

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Slika 1.

B

Slika 2.

C

Slika 3.

D

Slika 4.
(1 točka)
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5.

Za risanje predmetov uporabljamo pravokotni koordinatni sistem.
V kateri projekciji je narisan kvader na spodnji sliki?

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Trimetrična projekcija.

B

Dimetrična projekcija.

C

Izometrična projekcija.

D

Centralna projekcija.
(1 točka)

6.

Pri izdelavi jadra za model jadrnice je Mojca uporabila postopek, ki ga pravilno
imenujemo striženje.
Katero orodje je za to uporabila?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Luknjač.

B

Sekač.

C

Škarje.

D

Nož za papir.
(1 točka)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

357

7.

Pri pouku tehnike so učenci izbirali med različnimi lesnimi gradivi, ki jih vidiš na
fotografijah.

V kakšnem vrstnem redu si od leve proti desni sledijo gradiva?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Furnir, deske, letve, vezane plošče.

B

Furnir, vezane plošče, letve, deske.

C

Vezane plošče, furnir, letve, deske.

D

Deske, letve,vezane plošče, furnir.
(1 točka)

8.

Andreja želi izdelati posodico iz umetne snovi. Uporabila bo postopek globokega vleka.
Iz katere skupine umetnih snovi bo Andreja izbrala gradivo za izdelavo posodice?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Iz skupine silikonov.

B

Iz skupine elastov.

C

Iz skupine duroplastov.

D

Iz skupine termoplastov.
(1 točka)

9.

Spodaj je našteto orodje za obdelavo kovin.
Katerega od naštetih orodij ne uporabljamo samega, temveč skupaj s kladivom?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Točkala.

B

Ploščate pile.

C

Škarje za pločevino.

D

Žage za železo.
(1 točka)
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10. Delavci so gradili most. Sestavljali so jekleno konstrukcijo. Dva delavca sta se prepirala,
v katero skupino kovin spada jeklo. Pomagaj jim razrešiti spor.
Razvrsti jeklo v pravilno skupino kovin.
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Nekovine.

B

Železne kovine.

C

Neželezne kovine.

D

Zlitine.
(1 točka)
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11. Vrtenje gredi motorja spreminjamo prek različnih kombinacij mehanizmov.
Na kateri sliki je prikazan verižni prenos vrtenja z enega na drug zobnik?

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Slika 1.

B

Slika 2.

C

Slika 3.

D

Slika 4.
(1 točka)
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12. Taborniki so želeli svoj tabor okrasiti z lučkami, ki so sicer namenjene za okrasitev
novoletne jelke. Lučke so narejene za priključitev v električno vtičnico, kakršne imamo v
stanovanju. Na taboru imajo na voljo samo napetostni vir akumulatorja v avtomobilu,
zato Matjaž predlaga, da z dvema žicama povežejo vtikač okrasnih lučk s priključkoma
akumulatorja.
Katera od trditev je pravilna?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Povezovanje vodnikov v tem primeru je smrtno nevarno.

B

Okrasne lučke bodo pregorele.

C

Okrasne lučke ne bodo opazno svetile.

D

Okrasne lučke bodo normalno svetile le, če bomo pravilno povezali pozitivni in
negativni priključek akumulatorja.
(1 točka)

13. V šolski delavnici za tehniko in tehnologijo so nameščeni varnostni znaki.

Kateri je pravi vrstni red in pomen varnostnih znakov?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Obvezna uporaba zaščitnih očal, obvezno umivanje rok, gasilni aparat, omarica za
prvo pomoč.

B

Obvezna uporaba sončnih očal, prepovedana uporaba rokavic, gasilni aparat
omarica za prvo pomoč.

C

Obvezna uporaba zaščitnih očal, obvezna uporaba zaščitnih rokavic, gasilni aparat,
omarica za prvo pomoč.

D

Obvezna uporaba zaščitnih očal, obvezna uporaba zaščitnih rokavic, prepovedana
uporaba gasilnega aparata, omarica za prvo pomoč.
(1 točka)
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14. V prometu je uporaba varnostnih pripomočkov zelo pomembna zaradi zagotavljanja
večje varnosti vseh udeležencev.
Kateri varnostni pripomoček mora obvezno uporabljati voznik kolesa z motorjem?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Kresničko.

B

Varnostno čelado.

C

Varnostni pas.

D

Rokavice.
(1 točka)
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15. Na spodnji risbi so napake pri kotiranju predmeta. Od desetih kot so tri napačne.
15. a)

Prečrtaj kotirne številke pri tistih treh kotah, ki vsebujejo napake.
Enota mreže je 100 mm.

(1 točka)
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15. b)

Miha bi rad na zgornji površini položil kvadratne keramične ploščice dimenzije
100 x 100 mm. Ploščice te dimenzije prodajajo v paketih po 15 ploščic. Cena paketa
je 5 €. Možen je nakup le celotnega paketa ploščic.
Koliko € ga stane nakup ploščic?
________________________________
(1 točka)
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16. Kvader je narisan v pravokotni projekciji.
Mere predmeta so podane v enotah mreže.
Predmet skiciraj v izometrični projekciji. Nevidnih robov ni potrebno skicirati.
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(2 točki)

366

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA v šolskem letu 2014/2015

17. Na spodnjem načrtu je narisan predmet v merilu 1 : 2.

17. a)

Na načrtu za izdelavo posameznih delov nekega izdelka so vpisane mere. Takšen
načrt imenujemo delavniška risba.
Kako imenujemo vpisovanje mer na načrt?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Šrafiranje.

B

Kotiranje.

C

Tuširanje.

D

Merjenje.
(1 točka)
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17. b)

Na mrežo skiciraj predmet z načrta v začetku 17. naloge v naravni velikosti. Enota
mreže je 5 mm.

(1 točka)
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18. Urban želi za rojstni dan mami podariti nekaj, kar je izdelal sam. Prijatelj mu je ponudil
nepopolno sestavno risbo stojala za prtičke.

Dela se bo lotil tako, da bo najprej narisal manjkajoči ris ali pogled.
18. a)

Na risbi zgoraj nariši manjkajoči ris.
(1 točka)

18. b)

Kateri pogled si narisal? _______________________________________
(1 točka)

18. c)

Stojalo za prtičke bo izdelal iz vezane plošče, ki jo bo razžagal z rezljačo. Enota na
načrtu pomeni 10 mm. Med naslednjimi merami vezanih plošč izberi tisto, pri kateri
bo najmanj odpada.
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Vezana plošča dolžine 200 mm in širine 100 mm.

B

Vezana plošča dolžine 160 mm in širine 60 mm.

C

Vezana plošča dolžine 200 mm in širine 80 mm.

D

Vezana plošča dolžine 100 mm in širine 80 mm.
(1 točka)
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19. Po obravnavi papirnih in lesnih gradiv je Mojca izdelala jadrnico, ki je prikazana na sliki.
Na desni sliki so posamezni sestavni deli.

19. a)

Zapiši dva različna lesna polizdelka, ki ju je uporabila za izdelavo.
Odgovore napiši v prazne okvirčke ob fotografiji.
(1 točka)

19. b)

Za izdelavo spodnjega dela jadrnice je po pregledu načrta izbrala več postopkov.
Katere izmed naštetih postopkov je uporabila?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Zarisovanje, žaganje, vrtanje, brušenje.

B

Zarisovanje, striženje, žaganje, skobljanje.

C

Skiciranje, točkanje, luknjanje, brušenje.

D

Skiciranje, žaganje, brušenje, vrtanje.
(1 točka)

19. c)

Katera lastnost je tista, ki pove, kolikšen odpor nudi les proti vdoru svedra?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Žilavost.

B

Trdota.

C

Trdnost.

D

Prožnost.
(1 točka)
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20. Mija želi desko razpoloviti natančno na dva enaka dela. Na njej je s svinčnikom zarisala
črto, s katero je označila, kako jo bo razpolovila.

20. a)

Kateri obdelovalni postopek za obdelavo lesa lahko Mija uporabi, da jo razpolovi?
__________________________________________________________________________
(1 točka)

20. b)

Oba kosa želiš po daljši stranici spojiti v L-profil.
Katerega postopka za spajanje pri tem ni možno uporabiti?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Lepljenja.

B

Žebljanja.

C

Lotanja oz. spajkanja.

D

Mozničenja.
(1 točka)
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21. a)

Iz termoplastične umetne snovi nameravaš izdelati stojalo za knjige. Postopki za
izdelavo stojala so že zapisani, vendar so med seboj pomešani.
Na prazne črte pred postopki zapiši številke od 1 do 5 tako, kakor poteka izdelava
stojala. S številko 1 označi postopek, ki ga moraš izvesti najprej.
______ Izdelava sestavnih delov stojala
______ Vrednotenje
______ Skiciranje
______ Sestavljanje
______ Zarisovanje
(1 točka)

21. b)

Del stojala za knjige želiš upogniti pod kotom 90°. Kateri postopek za obdelavo
umetnih snovi boš uporabil?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Upogibanje v hladnem stanju.

B

Zvijanje v primežu.

C

Upogibanje z lokalnim segrevanjem.

D

Upogibanje z globokim vlekom.
(1 točka)
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22. Peter je izdelal svetilko iz umetne snovi, ki je prikazana na sliki. Baterijo je namestil
v podstavek.

Nosilec svetilke

22. a)

Za izdelavo svetilke je opravil štiri različne obdelovalne postopke.
Obdelovalne postopke oštevilči tako, kot so si sledili v procesu izdelave (z 1 označi
postopek, ki ga je opravil najprej, z 2 naslednjega …).
Številke napiši na črte pred postopki.
______ Vrtanje lukenj
______ Zarisovanje
______ Upogibanje
______ Namestitev baterije, žarnice in stikala ter povezovanje z veznimi žicami
(1 točka)

22. b)

Pri povezavi žarnice z baterijo, je en priključek baterije povezal prek stikala z
žarnico. Drugi priključek baterije je spojil kar z nosilcem svetilke, kot je to videl pri
luči na kolesu.
Ali je žarnica svetila, ko je vključil stikalo?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Žarnica je svetila, saj je bil drugi priključek baterije povezan z žarnico prek
nosilca svetilke.

B

Žarnica je svetila, saj je prek stikala pravilno spojil žarnico in baterijo.

C

Žarnica ni svetila, saj je nosilec svetilke narejen iz umetne snovi.

D

Žarnica ni svetila, saj bi moral oba priključka baterije povezati z nosilcem
svetilke.
(1 točka)
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23. Na stopnišču stanovanjske hiše je nameščeno glavno stikalo (S1), ki se po eni minuti
samodejno izklopi. Zaradi morebitnih vzdrževalnih del ima hišnik dostop do skritega
stikala (S2), s katerim lahko vključi luč (L) na stopnišču trajno, torej neodvisno od stikala
(S1).
23. a)

Dopolni shemo vezja tako, da bo luč svetila takrat, ko je vklopljeno stikalo na
stopnišču, kot tudi takrat, ko hišnik vklopi skrito stikalo.

L
S2
S1

(1 točka)
23. b)

Stanje sklenjenega stikala označimo z 1, razklenjenega z 0 (velja za S1 in S2). Če
luč (L) sveti, zapišemo 1, če ne sveti, pa 0. Izpolni tabelo pravil za vse možne
kombinacije stanj stikal za zgornji primer.
S1

S2

L

(1 točka)
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24. Z različnimi kombinacijami gonil si lahko pomagamo pri dvigovanju bremen, ki so
pretežka, da bi jih dvignili prostoročno. Primer take kombinacije je prikazan na sliki.

24. a)

Poimenuj vrste zobnikov na sliki.
Z1 ___________________________________
Z2 ___________________________________
Z3 ___________________________________
Z4 ___________________________________
(1 točka)

24. b)

Zobnika Z2 in Z3 imata po 12 zob, Z4 pa 24. Kolikokrat moramo zavrteti ročico, da
se vreteno zavrti enkrat?
Število vrtljajev ročice je ___________.
(1 točka)
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25. Takte 4-taktnega motorja na kratko opišemo z: 1. sesanje, 2. stiskanje, 3. zgorevanje,
4. izpuh.
25. a)

Pri katerih taktih sta zaprta tako sesalni kot izpušni ventil?
__________________________________________________________________________
(1 točka)

25. b)

Kako imenujemo mehanizem, ki prenaša premo gibanje bata v kroženje gredi
motorja?
______________________________________
(1 točka)

26. Pretvorba neke vrste energije v električno energijo lahko poveča emisijo toplogrednih
plinov.
26. a)

Katera od naštetih tipov elektrarn za pridobivanje električne energije ne oddaja v
okolje toplogrednih plinov?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Elektrarna na jedrsko gorivo.

B

Elektrarna na zemeljski plin.

C

Elektrarna na biomaso, recimo les.

D

Elektrarna na premog.
(1 točka)

26. b)

Katera od naštetih tipov elektrarn za pridobivanje električne energije uporablja
obnovljivi vir energije?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Elektrarna na jedrsko gorivo.

B

Elektrarna na zemeljski plin.

C

Elektrarna na biomaso, recimo les.

D

Elektrarna na premog.
(1 točka)
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4.2.9 Predmetna komisija za domovinsko in državljansko kulturo in etiko
4.2.9.1 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja
iz domovinske in državljanske kulture in etike v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.9.1.1: Primerjava porazdelitve dosežkov učenk in učencev pri domovinski in državljanski kulturi in etiki, 9.
razred
Slika 4.2.9.1.2: Porazdelitev točk pri domovinski in državljanski kulturi in etiki, 9. razred

PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.9.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.9.1.2: Porazdelitev dosežkov pri domovinski in državljanski kulturi in etiki po regijah, 9. razred
Preglednica 4.2.9.1.3: Specifikacijska tabela, domovinska in državljanska kultura in etika, 9. razred
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4.2.9.1 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja iz domovinske in
državljanske kulture in etike v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Podlaga za pripravo preizkusov znanja je bil osnovnošolski učni načrt:
Učni načrt. Program osnovna šola. Državljanska in domovinska vzgoja ter etika (Elektronski vir)/predmetna komisija
Pavla Karba … (et al.). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2011.
Preizkus je obsegal 25 nalog izbirnega tipa (naloge obkroževanja, povezovanja in razvrščanja), naloge kratkih
odgovorov in naloge z zapisom kratkih odgovorov, ki so vsebinsko pokrivale osrednje teme: posameznik in
življenje v skupnosti, aktivno državljanstvo in demokracija ter etika in življenje v skupnosti.
Naloge preizkusa so preverjale vseh šest taksonomskih stopenj Bloomove taksonomije (znanje, razumevanje,
uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje), ki pa so za potrebe NPZ-ja združene v tri stopnje:
1. naloge I. taksonomske stopnje so preverjale znanje in poznavanje osnovnih družboslovnih pojmov, pojavov in
procesov;
2. naloge II. stopnje njihovo razumevanje in uporabo;
3. pri nalogah III. taksonomske stopnje pa naj bi učenci pokazali razumevanje vzročno-posledične kompleksnosti
družbeno-političnih pojavov in procesov ter ga podprli z utemeljenim zapisom vzroka in posledice ali
predvidene možnosti.
Ob reševanju nalog I. taksonomske stopnje je učenec lahko dosegel 15 točk (30 %), nalog II. taksonomske stopnje
20 točk (40 %) in nalog III taksonomske stopnje 15 točk (30 %). Posamezne naloge so bile ovrednotene z eno do
tremi točkami. Maksimalno so učenci lahko dosegli 50 točk. Čas reševanja je bil 60 minut.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.9.1.1: 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

4.252
50
50
22,97
45,93
15,19
0,46
0,85

NPZ je opravljalo 4.252 učencev. V povprečju so dosegli 22,97 (45,93 %) točke. Nihče ni dosegel maksimalnega
števila točk, najboljši dosežek je bil 46 točk (92 % vseh točk), ki ga je dosegel en učenec (0,02%). 5 učencev je
doseglo 45 (90 %) točk ali več, 103 učenci so dosegli 37 (74 %) točk ali več. Največ učencev (1.086 ali 25,54 %) je
doseglo od 20 do 24 točk. Pet učencev (0,12%) ni doseglo nobene točke, 108 učencev (2,54%) je doseglo od 0 do
8 (16%) točk. Upoštevali smo prelome v frekvenčni porazdelitvi.
IT znaša 0,46. Frekvenčna porazdelitev je levo asimetrična in ima rahlo razpotegnjen vrh, ki se nahaja med 20 in 24
točkami (40 % in 48 %).
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.9.1.1: Primerjava porazdelitve dosežkov učenk in učencev pri domovinski in državljanski kulturi in etiki,
9. razred

S slike 4.2.9.1.1 lahko razberemo, da večina dosežkov vseh učencev spada v območje od 25 do 65 % točk. Več
učenk ima dosežke okrog 50 % točk, medtem ko ima več učencev okrog 40 % točk. Nižje dosežke (spodnja petina)
je doseglo več učencev kakor učenk, najvišji dosežki (gornja petina) pa so enakomerno porazdeljeni po spolu.
Preglednica 4.2.9.1.2: Porazdelitev dosežkov pri domovinski in državljanski kulturi in etiki po regijah, 9. razred
Regija

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

45,14
45,84
46,12
44,32
48,57
46,08
46,31
46,52
46,27
46
43,70
41,70

15,23
16,02
15,72
13,33
13,52
13,70
15,83
14,32
15,67
14,72
15,10
14,54

431
278
286
114
87
132
1.283
637
204
554
165
81

9
7
9
4
4
6
27
22
9
15
6
2

Državnemu povprečju, ki znaša 45,93 %, so se najbolj približali v Savinjski, Obalno-kraški in Goriški regiji. Najvišje
povprečje (48,57 %) so dosegli v Notranjsko-kraški regiji, najnižje (41,70 %) pa v Zasavski regiji, pri čemer velja
upoštevati, da so nekatere regije zastopane z relativno majhnim številom učencev.
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Opisi dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju
Slika 4.2.9.1.2: Porazdelitev točk pri domovinski in državljanski kulturi in etiki, 9. razred

ZELENO OBMOČJE

Naloge:
1, 4.a, 6.b, 9.b, 13.b, 16.a, 18.a, 21.a, 24.a, 25.a
Vsebine:
Posameznik in življenje v skupnosti, Aktivno državljanstvo in demokracija in Etika in življenje v prihodnosti
Učenci (učni cilj – vsebina naloge):
− razumejo, da se skupnost državljanov z ustavo dogovori za osnovna načela, po katerih urejamo skupne
zadeve – ustavna omejitev pravice do zbiranja in združevanja (naloga 1);
− spoznavajo, zakaj je pomembno, da oblast deluje javno. Znajo povezati pojme demokracija, javnost in
odgovornost – pravica do svobodnega izražanja mnenj (naloga 4.a);
− prepoznavajo naloge, ki jih opravljajo posamezne veje oblasti, in razmerja med njimi. Prepoznavajo
dolžnosti in odgovornosti teh nosilcev – načelo, da ima oblast ljudstvo (naloga 6.b);
− spoznajo postopke, po katerih so izvoljeni nosilci oblasti – trajanje mandata Državnega zbora (naloga 9.b);
− spoznavajo osnovne cilje in simbole EU – himna Evropske unije (naloga 13.b);
− spoznajo vlogo vrednot v ravnanju posameznika – oznaka, da proizvod ni bil testiran na živalih (naloga 16.a);
− v Ustavi Republike Slovenije prepoznavajo človekove pravice – ustavna prepoved spodbujanja k nasilju (naloga
18.a);
− spoznavajo dejavnosti in gibanja za rešitev vprašanj (npr. pomoč ljudem, prizadetim v vojnah ali nesrečah,
tehnološke rešitve, organizacije, kot je Greenpeace, itd.). Razvijajo motivacijo in stališča do aktivnosti in
gibanj – sončna elektrarna (naloga 21.a);
− razvijajo sposobnost za etični premislek in razumejo vrednostno usmeritev, na kateri temeljijo človekove
pravice – osebni pogum in zavarovanje žrtve (naloga 24.a);
− spoznavajo razvoj ideje človekovih pravic – holokavst (naloga 25.a).

380

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA v šolskem letu 2014/2015

Odgovore na naloge zelenega območja so učenci iskali v besedilih in slikovnem viru, iz življenjske bližine in v
povezavi z znanjem drugih predmetov. Učenci znajo in razumejo temeljna dejstva.
Prevladovali so odgovori v obliki besed in enostavnih besednih zvez oziroma so jih učenci izbrali med več danimi
možnostmi.
Primer: naloga 4.a
RUMENO OBMOČJE

Naloge:
2.a.1, 2.a.2, 12.a, 19.b, 20.a, 23.a, 24.b
Vsebine:
Posameznik in življenje v skupnosti, Aktivno državljanstvo in demokracija in Etika in življenje v prihodnosti
Učenci:
− prepoznavajo naloge, ki jih opravljajo posamezne veje oblasti, in razmerja med njimi. Prepoznavajo
dolžnosti in odgovornosti teh nosilcev – članov Vlade in Državnega zbora (nalogi 2.a.1 in 2.a.2);
− razvijajo sposobnost za preučevanje razlik v skupnosti in med skupnostmi – identifikacija družbenega
problema (naloga 12.a);
− razvijajo stališča v zvezi z globalizacijskimi vprašanji – obnovljivi viri energije in vrsta izkoriščanja (nalogi
19.b in 20.a);
− razvijajo motivacijo in stališča do dejavnosti in gibanj – Tradicionalni slovenski zajtrk (naloga 23.a);
− se seznanjajo z ustanovami, ki skrbijo za varovanje človekovih pravic – institucionalna pomoč ob
medvrstniškem nasilju (naloga 24.b).
Naloge rumenega območja zahtevajo, da učenci razumejo probleme, ki so jim časovno in prostorsko blizu, in
izkazujejo splošno izkušenjsko znanje.
Z izjemo dveh nalog so učenci tvorili odgovore samostojno, brez virov pomoči (brez besedil, slik, grafov ipd.).
Primer: naloga 19.b
RDEČE OBMOČJE

Naloge:
5.a, 11.a, 16.b, 19.a, 23.b
Vsebine:
Posameznik in življenje v skupnosti, Aktivno državljanstvo in demokracija in Etika in življenje v prihodnosti
Učenci:
− spoznavajo razliko med združevanjem državljanov na podlagi skupnih interesov (društva, zveze,
organizacije ipd.) in skupnih političnih ciljev (stranke) – politična stranka (naloga 5.a);
− prepoznavajo demokracijo v svojem ožjem okolju – neposredna demokracija v šoli (naloga 11.a);
− spoznajo vlogo vrednot v ravnanju posameznika – prepoved testiranja na živalih (naloga 16.b);
− razvijajo stališča v zvezi v globalizacijskimi vprašanji – obnovljivi viri energije in lakota kot družbeni problem
(nalogi 19.a in 23.b).
Reševanje nalog rdečega območja zahteva od učencev uporabo zahtevnejših miselnih procesov. Učenci pri
nalogah izkazujejo uporabo temeljnih pojmov v različnih življenjskih situacijah, razumevanje vzročno-posledičnih
povezav in znajo argumentirati sprejemanje družbeno-političnih odločitev.
Primer: naloga 11.a
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MODRO OBMOČJE

Naloge:
3.a, 4.b, 8.a, 11.b, 13.a, 15.b, 17, 20.b, 20.c, 21.b, 22.a
Vsebine:
Posameznik in življenje v skupnosti, Aktivno državljanstvo in demokracija in Etika in življenje v prihodnosti
Učenci:
− spoznajo postopke, po katerih so izvoljeni nosilci oblasti, – neposredne volitve (naloga 3.a);
− spoznavajo, zakaj je pomembno, da oblast deluje javno. Znajo povezati pojme demokracija, javnost in
odgovornost – nadzor nad porabo javnih sredstev (naloga 4.b);
− prepoznavajo dolžnosti in odgovornosti nosilcev oblasti – identifikacija družbenega problema (naloga 8.a);
− spoznavajo, kako pomembno je za državljansko skupnost, da so njeni člani aktivni, – aktivno demokratično
državljanstvo (naloga 11.b);
− spoznavajo osnovne cilje in simbole EU – simboli Evropske unije (naloga 13.a);
− na primerih spoznajo vpliv članstva Slovenije v EU na vsakdanje življenje – sedež Evropskega parlamenta
(naloga 15.b);
− se seznanijo s pojmom etika oziroma etična načela in vrednote. Spoznajo vlogo vrednot v ravnanju
posameznika – pomoč socialno ogroženim (naloga 17);
− razvijajo stališča v zvezi v globalizacijskimi vprašanji – dolgoročne posledice izkoriščanja in družbena
odgovornost za preprečevanje izkoriščanja (nalogi 20.b in 20.c);
− spoznavajo aktivnosti in gibanja za rešitev vprašanj (npr. pomoč ljudem, prizadetim v vojnah ali nesrečah,
tehnološke rešitve, organizacije, kot je Greenpeace, itd.). Razvijajo motivacijo in stališča do aktivnosti in
gibanj – spodbujanje rabe alternativnih virov energije (naloga 21.b);
− razvijajo stališča v zvezi z ekonomskimi pravicami – ekonomska diskriminacija žensk (naloga 22.a).
Naloge v modrem območju preverjajo kompleksnejše znanje o družbeno-političnih procesih, ki ne izhajajo iz
konkretnih življenjskih izkušenj učencev. Naloge zahtevajo etično presojo, abstrakcijo in kritično refleksijo
družbenih pojavov, ki jih učenci podajajo v obliki zapisa daljšega odgovora.
Primer: naloga 4.b
NAD MODRIM OBMOČJEM

Naloge:
2.b, 3.b, 5.b, 6.a, 7, 8.b. 8.c, 9.a, 10, 12.b, 14.a, 14.b, 15.a, 15.c, 18.b, 22.b, 25.b
Vsebine:
Posameznik in življenje v skupnosti, Aktivno državljanstvo in demokracija in Etika in življenje v prihodnosti
Učenci:
− pridobijo spoznanja o demokratičnem postopku pred volitvami, na njih in po njih – uveljavljanje volilne
pravice v tujini (naloga 2.b);
− spoznavajo politične pravice državljana – aktivna in pasivna volilna pravica (naloga 3.b);
− spoznavajo razliko med združevanjem državljanov na podlagi skupnih interesov (društva, zveze,
organizacije ipd.) in skupnih političnih ciljev (stranke) – civilna družba (naloga 5.b);
− prepoznavajo naloge, ki jih opravljajo posamezne veje oblasti, in razmerja med njimi. Prepoznavajo
dolžnosti in odgovornosti teh nosilcev – delitev oblasti kot načelo demokracije (naloga 6.a);
− v Ustavi Republike Slovenije prepoznajo človekove pravice – pravice avtohtone narodne skupnosti na
ozemlju Republike Slovenije (naloga 7);
− prepoznavajo norme in postopke demokratičnega odločanja – replika (naloga 8.b);
− razlikujejo med koalicijo in opozicijo v državnem zboru – pristojnosti koalicije in opozicije (naloga 8.c);
− spoznajo postopke, po katerih so izvoljeni nosilci oblasti, – volitve v Državni zbor (naloga 9.a);
− razume pomen državnih simbolov – vloga državnega grba na dokumentih (naloga 10);

382

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA v šolskem letu 2014/2015

− spoznavajo pomen strpnosti in medsebojnega spoštovanja za kulturo sobivanja – prepoznavanje vrednot
(naloga 12.b);
− spoznajo odločanja v Evropski uniji in njene glavne ustanove – Evropski parlament in demokratičnost
institucij EU (nalogi 14.a in 14.b);
− na primerih spoznajo vpliv članstva Slovenije v EU na vsakdanje življenje – Maastrichtska pogodba in
volitve v Evropski parlament (nalogi 15.a in 15.c);
− razvijajo sposobnost za argumentiranje, ki temelji na etičnih načelih, vgrajenih v človekove pravice, –
poznavanje Ustave Republike Slovenije (naloga 18.b);
razvijajo
stališča v zvezi z ekonomskimi pravicami – feminiziran poklic (naloga 22.b);
−
− spoznavajo razvoj ideje človekovih pravic – dokumenti o človekovih pravicah (naloga 25.b).
V območju nad modrim so naloge, ki preverjajo znanja o izbranih konceptih in poznavanje temeljih dokumentov
(npr. Ustava Republike Slovenije, mednarodni dokumenti o človekovih pravicah) ter evropskih integracijskih
procesov.
Od učencev zahtevajo uporabo zahtevnejših miselnih procesov – sintezo, analizo in vrednotenje.
Manj uspešno so rešene naloge, ki zahtevajo daljšo opisno primerjavo dveh pojmov.
Primer: naloga 14.b
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.9.1.3: Specifikacijska tabela, domovinska in državljanska kultura in etika, 9. razred
Naloga

1

Aktivno državljanstvo in demokracija

T

II

zeleno

1

Aktivno državljanstvo in demokracija

T

II

rumeno

1

Aktivno državljanstvo in demokracija

T

II

rumeno

2.b

1

Aktivno državljanstvo in demokracija

T

II

nad modrim

3.a
3.b
4.a

1
1
1

Aktivno državljanstvo in demokracija
Aktivno državljanstvo in demokracija
Aktivno državljanstvo in demokracija

T
T
T

II
III
III

modro
nad modrim
zeleno

4.b

1

Aktivno državljanstvo in demokracija

T

III

modro

5.a

1

Aktivno državljanstvo in demokracija

T

III

rdeče

5.b

1

Aktivno državljanstvo in demokracija

T

III

nad modrim

6.a

1

Aktivno državljanstvo in demokracija

T

III

nad modrim

6.b

1

Aktivno državljanstvo in demokracija

Razume, da se skupnost državljanov z ustavo dogovori za osnovna načela, po
katerih urejamo skupne zadeve.
Prepoznava naloge, ki jih opravljajo posamezne veje oblasti, in razmerja med
njimi ter dolžnosti in odgovornosti teh nosilcev.
Prepoznava naloge, ki jih opravljajo posamezne veje oblasti, in razmerja med
njimi ter dolžnosti in odgovornosti teh nosilcev.
Pridobi spoznanja o demokratičnem postopku pred volitvami, na njih in po
njih.
Spozna postopke, po katerih so izvoljeni nosilci oblasti.
Spoznava politične pravice državljana.
Spoznava, zakaj je pomembno, da oblast deluje javno. Znajo povezati pojme
demokracija, javnost in odgovornost.
Spoznava, zakaj je pomembno, da oblast deluje javno. Zna povezati pojme
demokracija, javnost in odgovornost.
Spoznava razliko med združevanjem državljanov na podlagi skupnih interesov
(društva, zveze, organizacije …) in skupnih političnih ciljev (stranke).
Spoznava razliko med združevanjem državljanov na podlagi skupnih interesov
(društva, zveze, organizacije …) in skupnih političnih ciljev (stranke).
Prepoznava naloge, ki jih opravljajo posamezne veje oblasti, in razmerja med
njimi ter dolžnosti in odgovornosti teh nosilcev.
Prepoznava naloge, ki jih opravljajo posamezne veje oblasti, in razmerja med
njimi ter dolžnosti in odgovornosti teh nosilcev.
V Ustavi Republike Slovenije prepoznava človekove pravice.

T

II

zeleno

T

II

nad modrim

T
T
T
T
T
T

I
II
III
I
I
III

modro
nad modrim
nad modrim
nad modrim
zeleno
nad modrim

T
T

II
II

rdeče
modro

2

4

5

6

1

Aktivno državljanstvo in demokracija

8.a
8.b
8.c
9.a
9.b

1
1
1
1
1
1

Aktivno državljanstvo in demokracija
Aktivno državljanstvo in demokracija
Aktivno državljanstvo in demokracija
Aktivno državljanstvo in demokracija
Aktivno državljanstvo in demokracija
Posameznik in življenje v skupnosti

Prepoznava dolžnosti in odgovornosti nosilcev oblasti.
Prepoznava norme in postopke demokratičnega odločanja.
Razlikuje med koalicijo in opozicijo v državnem zboru.
Spozna postopke, po katerih so izvoljeni nosilci oblasti.
Spozna postopke, po katerih so izvoljeni nosilci oblasti.

11.a
11.b

1
1

Aktivno državljanstvo in demokracija
Aktivno državljanstvo in demokracija

Prepoznava demokracijo v svojem ožjem okolju.
Spoznava, kako pomembno je za državljansko skupnost, da so njeni člani
aktivni.

7
8
9
10
11
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Taksonomska Območje
stopnja

Cilj – učenec

2.a

3

Standard
znanja

Področje

1

Točke

Razume pomen državnih simbolov.
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Naloga

12
13
14
15
16

12.a
12.b
13.a
13.b
14.a
14.b
15.a
15.b
15.c
16.a
16.b

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

Posameznik in življenje v skupnosti
Posameznik in življenje v skupnosti
Aktivno državljanstvo in demokracija
Aktivno državljanstvo in demokracija
Aktivno državljanstvo in demokracija
Aktivno državljanstvo in demokracija
Aktivno državljanstvo in demokracija
Aktivno državljanstvo in demokracija
Aktivno državljanstvo in demokracija
Posameznik in življenje v skupnosti
Posameznik in življenje v skupnosti
Posameznik in življenje v skupnosti

18.a
18.b

1
1

Posameznik in življenje v skupnosti
Posameznik in življenje v skupnosti

19.a
19.b
20.a
20.b
20.c
21.a

1
1
1
1
1
1

Etika in življenje v skupnosti
Etika in življenje v skupnosti
Etika in življenje v skupnosti
Etika in življenje v skupnosti
Etika in življenje v skupnosti
Etika in življenje v skupnosti

21.b

1

Etika in življenje v skupnosti

22.a
22.b
23.a
23.b
24.a

1
1
1
1
1

Etika in življenje v skupnosti
Etika in življenje v skupnosti
Etika in življenje v skupnosti
Etika in življenje v skupnosti
Etika in življenje v skupnosti

24.b

1

Etika in življenje v skupnosti

17
18
19
20

21

22
23

Točke Področje

24

Standard
znanja

Cilj – učenec

Razvija sposobnost za proučevanje razlik v skupnosti in med skupnostmi.
Spoznava pomen strpnosti in medsebojnega spoštovanja za kulturo sobivanja.
Spoznava osnovne cilje in simbole EU.
Spoznava osnovne cilje in simbole EU.
Spozna odločanja v Evropski uniji in njene glavne ustanove.
Spozna odločanja v Evropski uniji in njene glavne ustanove.
Na primerih spozna vpliv članstva Slovenije v EU na vsakdanje življenje.
Na primerih spozna vpliv članstva Slovenije v EU na vsakdanje življenje.
Na primerih spozna vpliv članstva Slovenije v EU na vsakdanje življenje.
Spozna vlogo vrednot v ravnanju posameznika.
Spozna vlogo vrednot v ravnanju posameznika.
Se seznani s pojmom etika oziroma etična načela in vrednote. Spozna vlogo
vrednot v ravnanju posameznika.
V Ustavi Republike Slovenije prepoznava človekove pravice.
Razvija sposobnost za argumentiranje, ki temelji na etičnih načelih, vgrajenih v
človekove pravice.
Razvija stališča v zvezi v globalizacijskimi vprašanji.
Razvija stališča v zvezi v globalizacijskimi vprašanji.
Razvija stališča v zvezi v globalizacijskimi vprašanji.
Razvija stališča v zvezi v globalizacijskimi vprašanji.
Razvija stališča v zvezi v globalizacijskimi vprašanji.
Spoznava aktivnosti in gibanja za rešitev vprašanj (npr. pomoč ljudem,
prizadetim v vojnah ali nesrečah, tehnološke rešitve, organizacije, kot je
Greenpeace, itd.). Razvija motivacijo in stališča do aktivnosti in gibanj.
Spoznava aktivnosti in gibanja za rešitev vprašanj (npr. pomoč ljudem,
prizadetim v vojnah ali nesrečah, tehnološke rešitve, organizacije, kot je
Greenpeace, itd.). Razvija motivacijo in stališča do aktivnosti in gibanj.
Razvija stališča v zvezi z ekonomskimi pravicami.
Razvija stališča v zvezi z ekonomskimi pravicami.
Razvija motivacijo in stališča do aktivnosti in gibanj.
Razvija stališča v zvezi v globalizacijskimi vprašanji.
Razvija sposobnost za etični premislek in razume vrednostno usmeritev, na
kateri temeljijo človekove pravice.
Seznanja se z ustanovami, ki skrbijo za varovanje človekovih pravic.

Taksonomska Območje
stopnja

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

II
II
I
I
I
III
I
I
II
I
III
III

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

T
T

I
I

zeleno
nad modrim

T
T
T
T
T
T

III
II
I
III
III
I

rdeče
rumeno
rumeno
modro
modro
zeleno

T

III

modro

T
T
T
T
T

II
II
II
II
II

modro
nad modrim
rumeno
rdeče
zeleno

T

I

rumeno
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Naloga

25

Točke Področje

Cilj – učenec

Standard
znanja

Taksonomska Območje
stopnja

25.a

1

Etika in življenje v skupnosti

Spoznava razvoj ideje človekovih pravic.

T

I

zeleno

25.b

1

Etika in življenje v skupnosti

Spoznava razvoj ideje človekovih pravic.

T

II

nad modrim

LEGENDA:

Naloge: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja, Navodilih za vrednotenje in programu za e-vrednotenje
Točke: zapisano maksimalno število točk vprašanja/dela naloge/naloge
Vsebine/Cilji – učenec: zapisana vsebina/cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu
Standardi znanja: zapisan standard znanja, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; M – minimalni, T – temeljni; povzeto po Učnem načrtu
Taksonomske stopnje (po Bloomu): zapisana taksonomska stopnja vprašanja/dela naloge/naloge; I – znanje in prepoznavanje, II – razumevanje in uporaba, III – analiza in sinteza ter vrednotenje
Območje: zapisno območje, v katerega se je uvrstilo vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Opisih dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju iz domovinske in državljanske kulture in etika
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Analiza dosežkov po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
V vsebinskem sklopu Aktivno državljanstvo in demokracija so bile najbolje rešene naloge 13.2, 4.1 in 1.1. Gre za
naloge različnih tipov (naloga obkroževanja, kratkega odgovora in naloga z zapisom kratkega odgovora) in vseh
taksonomskih stopenj (naloga 13.2 je I. taksonomske stopnje, naloga 4.1 III. taksonomske stopnje in naloga 1.1 II.
taksonomske stopnje). Pri nalogi 4.1 je PK pričakovala visok delež pravilnih odgovorov, ker gre za nalogo
obkroževanja, čeprav je naloga III, taksonomske stopnje. Prav tako je PK pričakovala visok delež pravilnih odgovor
pri nalogi 13.2, kjer so morali učenci izkazati temeljno poznavanje simbolov Evropske unije.
Najslabše rešene naloge tega vsebinskega področja so 5.2, 8.3 in 3.2. PK je predvidevala slabši rezultat pri nalogi
3.2 (III. taksonomska stopnja), kjer so morali učenci opisati razliko med pojmoma aktivna in pasivna volilna pravica.
Preseneča pa slab rezultat pri nalogah 5.2 in 8.3, kjer je PK predvidevala, da je pri učencih pričakovati boljše
poznavanje ključnih institucij in elementov demokratične družbe (kot so to denimo vloga koalicije in opozicije ter
vloga civilne družbe; pogosto je prihajalo do zamenjevanja pojmov civilna družba s pojmi civilizacija, civilisti,
civilna zaščita in s splošnim pojmom družba) navkljub temu, da gre pri vseh treh nalogah za III. taksonomsko
stopnjo. Nadalje je pomembna ugotovitev tudi, da imajo učenci več težav pri nalogah, kjer morajo pokazati razliko
med dvema pojmoma oziroma konceptoma (pri nalogah 3.2 in 8.3). Ob tem velja omeniti, da so tako pomočniki
glavnega ocenjevalca kot učitelji ocenjevalci izpostavili nalogo 3.2 kot najtežjo, najmanj primerno v letošnjem
preizkusu znanja. Naloga je bila prepodrobna, učni načrt obeh izbranih pojmov ne izpostavlja.
Prav tako so učenci izkazali precej slabo poznavanje evropskih procesov in institucij, saj sta bili izjemno slabo
rešeni nalogi 14.1 in 14.2, pri čemer je bila naloga 14.1 I. in 14.2 III. taksonomske stopnje. Skromen dosežek kaže na
to, da, medtem ko učenci sicer dobro poznajo najbolj osnovne vsebine Evropske unije (glej nalogo 13.2), je znanje
o bolj kompleksnih, vendar močno relevantnih vsebinah s tega področja deficitarno. Na tem mestu ni prostora za
razpravo o tem, v kolikšni meri so deficiti o evropskih integracijah v učnem načrtu in učbenikih, zagotovo pa velja
priporočilo, da evropskim institucijam, evropskim politikam, ki v pomembni meri krojijo tudi procese v Sloveniji,
učitelji namenijo v učnem procesu nekaj več prostora.
V vsebinskem sklopu Posameznik in življenje v skupnosti je bila dobro rešena naloga 16.1, kjer so učenci
prepoznavali simbol (I. taksonomska stopnja), najslabše rešena naloga v tem vsebinskem sklopu pa je bila naloga
10.1, ki je merila na razumevanje vloge državnih simbolov. PK ocenjuje, da slab rezultat pri tej nalogi ni zgolj
posledica slabega poznavanja vloge državnih simbolov na dokumentih Republike Slovenije, temveč je mogoče
del razlogov za rezultat iskati tudi v slabše formuliranem vprašanju. Omeniti velja, da so ocenjevalci pri tem
vprašanju opisovali, da državni grb obravnavajo v drugačnem kontekstu, kot je bilo to pri nalogi 10.1. Na slabši
dosežek je vplivalo tudi neprecizno izražanje učencev, ki pa pri natančnem vrednotenju ne prinese točk. Napačni
odgovori v pomembnem deželu vsebujejo navedbe o povezanosti grba in državljanstva. Učenci besedo
dokument očitno povezujejo le z osebnim dokumentom, kot sta osebna izkaznica ali potni list, zato bi veljalo pri
nalogi izbrati sliko dokumenta z grbom.
PK ugotavlja še eno okoliščino, namreč povezavo med izbranimi vsebinami pri predmetu DKE in časovno
oddaljenostjo med časom pisanja testa in časom, ko je bila vsebina obravnavana. Daljša ko je časovna
oddaljenost, več znanja skopni.
Pri vsebinskem sklopu Etika in življenje v skupnosti med najbolje rešenimi odgovori (21.1, 25.1 in 24.1) izstopa
visok delež pravilnih odgovorov pri nalogi, ki prevera ekološke teme. PK je predvidela visok delež pravilnih
odgovorov pri nalogah 25.1 (naloga obkroževanja) in 24.1 (naloga z dodatnim besedilom), kar se je glede na
rezultate tudi izkazalo. Ocenimo lahko, da je uspešno reševanje verjetno rezultat uspešnega medpredmetnega
povezovanja. Najbolje rešene naloge tega vsebinskega sklopa so bile uvrščene v I. (21.1 in 25.1) ter II. taksonomsko
stopnjo (24.1). Najslabše rešene naloge tega vsebinskega sklopa so naloge 25.2, 22.2 in 20.3, kar sledi
pričakovanjem PK; višje taksonomske ravni (II.. in III.) anticipirajo višje miselne procese, naloge so vsebovale
kompleksnejše koncepte (denimo termin feminiziran, koncept družbene odgovornosti, poznavanje mednarodnih
listin in dokumentov). Pri nalogi 25.2 je smiselno dodati, da je PK zahtevala natančno poimenovanje
mednarodnega dokumenta, izkazalo pa se je, da ga učenci bodisi sploh ne poznajo bodisi so pomanjkljivo navedli
točno ime dokumenta. Natančno poimenovanje mednarodnega dokumenta je PK zahtevala zato, ker gre za eno
temeljnih mednarodnih listin s področja varstva človekovih pravic in svoboščin ter kot tako za vsebino, ki jo
morajo učenci v poznem osnovnošolskem izobraževanju dovolj dobro poznati.
Analiza dosežkov po vsebinskih področjih glede na IT kaže, da so učenci v povprečju najbolje reševali vsebinski
sklop Etika in življenje v skupnosti, nekoliko slabše vsebinski sklop Posameznik in življenje v skupnosti, najslabše pa
vsebinski sklop Aktivno državljanstvo in demokracija. Med posameznimi sklopi razlike niso pretirane. Zaključimo
lahko, da so najbolje rešene naloge znotraj posameznih vsebinskih sklopov tiste, ki ponujajo možnost izbire
pravilnih odgovorov, in tiste, ki imajo dodatek k nalogi (besedilo, slika).
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Obenem PK ugotavlja, da so slabše rešene naloge, ki predvidevajo zapis kratkega odgovora, primerjavo ali razliko
med koncepti in pojmi ali enoznačne odgovore.
Analiza dosežkov po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Iz specifikacijske preglednice je razvidno, da s 15 točkami preverjamo miselne procese I. taksonomske stopnje, z
20 točkami II. in s 15 točkami procese III. taksonomske stopnje. PK izpostavlja pomen razvoja miselnih procesov na
vseh treh stopnjah, zato je v približno enakem deležu zastavila naloge na vseh treh taksonomskih stopnjah.
Znotraj nalog I. taksonomske stopnje je najbolje rešena naloga 21.1, za katero je tudi PK presodila, da spada
med lažje naloge. Uspešno reševanje pripisujemo tipu naloge, ki je bila opremljena s fotografijo. Podobno dobro
rešena naloga je tudi naloga 25.1 in tudi tukaj je kot možen vzrok dobrega reševanja tip naloge (naloga
obkroževanja, pri čemer gre za precej dobro poznano vsebino medpredmetnega povezovanja).
Najslabše rešene naloge I. taksonomske stopnje so naloge 14.1, 18.2 in 9.1, kjer gre v vseh treh primerih za
osnovno poznavanje pravno-formalnih oblik delovanja družbenih institucij (uradni simboli EU, Ustava RS, volitve v
DZ) in kjer očitno obstaja precejšnji deficit pri znanju učencev in učenk. Kot kaže, učenci v primeru poznavanja
ključnih vsebin Ustave Republike Slovenije niso bili pozorni na ključno razliko med Ustavo (ki določa) in zakonodajo,
ki predvideva izvajanje določil pravnega reda. Učenci so tako v mnogih primerih navajali, da Ustava kaznuje (to je
funkcija področne zakonodaje) ali pa so razmišljali o enakopravnosti in ne o nasilju, čeprav je slika ob nalogi to
precej jasno nakazovala.
V povprečju so naloge II. taksonomske stopnje rešene nekoliko slabše kakor naloge I. taksonomske stopnje.
Nadalje so naloge III. taksonomske stopnje rešene v povprečju slabše kakor naloge II. taksonomske stopnje.
Najbolje rešeni nalogi na II. taksonomski stopnji sta nalogi z različnih vsebinskih področij (24.1 in 1.1). Učenci, tako
prepoznava PK, se dobro znajdejo pri nalogah, pri katerih se lahko vživijo v situacijo, in so torej manj abstraktne
kakor naloge, ki zahtevajo eksaktna znanja (imena dokumentov, pristojnosti institucij ipd.). Najslabše rešene
naloge takšno domnevo najjasneje izkazujejo. Najslabše rešena naloga II, taksonomske stopnje (25.2) je zahtevala
natančno poimenovanje mednarodnega dokumenta na temo enakosti pred zakonom, druga najslabše rešena
naloga je zahtevala prepoznanje pravice, ki jo slovenska Ustava zagotavlja z javnimi dvojezičnimi napisi. Na II.
taksonomski stopnji so obenem najbolje in najslabše rešene naloge zahtevale zapis kratkega odgovora. Najbolje
in najslabše rešeni nalogi imata sicer obe dodano besedilo, a se med seboj močno razlikujeta. Čeprav gre torej za
razumevanje besedila, je težavnost vprašanj močno različna, izbor besedil v pomembni meri vpliva na težavnost
nalog.
Na III. taksonomski stopnji so bile naloge najslabše rešene. Takšni rezultati so v skladu s pričakovanji PK, saj
naloge predvidevajo kompleksnejše miselne procese na ravni analize, razlikovanja, sinteze in vrednotenja. V večini
primerov gre za zapis kratkega odgovora. Najbolje rešene naloge so se izkazale kot tiste, kjer je šlo za nalogo
obkroževanja. Od štirih najbolje rešenih nalog III. taksonomske stopnje so bile kar tri tipa obkroževanja (4.1, 19.1 in
5.1). Povprečni rezultat pri nalogah III. taksonomske stopnje (IT = 0,35) je glede na zahtevnost nalog pričakovan.
Pri tem izstopajo najbolje rešene naloge, ki so zahtevale vrednotenje in analizo. Najslabše pa so bile rešene naloge
(3.2, 8.3 in 5.2), ki so predvidevale razlikovanje in sintezo. Takšni rezultati nakazujejo, da bi morali okrepiti tiste
pristope v poučevanju pri predmetu domovinska in državljanska kultura in etika, ki krepijo veščine abstrahiranja,
sintetiziranja, razlikovanja in pojasnjevanja oziroma utemeljevanja in argumentiranja na ravni, primerni
osnovnošolcem. Evidentni primankljaj je zaznati pri odgovorih, kjer je zahtevan zapis kratkega odgovora (takšnih
je bilo večino nalog na III. taksonomski stopnji).
Analiza dosežkov po tipu nalog glede na indeks težavnosti
Preizkus so sestavljali štirje tipi nalog, in sicer naloge zapisa kratkega odgovora, odgovor v več povedih, naloge
povezovanja, naloge obkroževanja in naloge kratkega odgovora (beseda ali besedna zveza). Daleč največ (23) je
bilo nalog zapisa kratkega odgovora (odgovor v več povedih), sledile so naloge kratkega odgovora (14) in naloge
tipa obkroževanja (11 vprašanj). Najmanj je bilo nalog povezovanja (2). Preizkus je tako vseboval precejšnje število
različnih nalog po tipu, pri čemer so bile, kar je povsem v skladu s pričakovanji PK, najbolje rešene naloge tipa
povezovanja in obkroževanja.
Kakor je pričakovala PK, so bile najbolje rešene naloge povezovanja, ki jih je v povprečju rešilo 68 % učencev. Šlo
je za nalogo, kjer so morali učenci smiselno povezati pojme med obema stolpcema, pri čemer so morali
prepoznati veje oblasti in nosilce funkcij v specifičnih političnih institucijah. Obe vprašanji sta imeli podoben IT, in
sicer 0,69 (2.1) oziroma 0,67 (2.2), hkrati pa sta obe vprašanji II. taksonomske stopnje.
Podobno kakor pri nalogah povezovanja so bili učenci uspešni pri nalogah obkroževanja, saj so jih v povprečju
61 % pravilno rešili. Med temi nalogami so učenci daleč najbolje rešili nalogo 25.1, in sicer 86 %. Gre za nalogo,
kjer so morali izkazati poznavanje specifičnega izraza za genocid, ki je bil storjen nad evropskimi Judi med drugo
svetovno vojno. Visok odstotek pravilnih odgovor pri tem vprašanju gre najbrž pripisati med drugim tudi
izpostavljenosti tematike pri drugih predmetih (npr. pri zgodovini). Najslabše med nalogami obkroževanja so
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učenci rešili nalogi 15.1 (37 %) in 9.1 (32 %); obe nalogi sodita v I. taksonomsko stopnjo. Pri prvi od omenjenih
nalog (15.1) je šlo za poznavanje procesov v okviru evropskih integracij. Tako kakor pri večini nalog s tega
področja, je tudi na podlagi rezultatov te naloge mogoče oceniti, da je znanje učencev glede Evropske unije in
(zgodovinskih) procesov v njenem okviru izrazito pomanjkljivo. Najslabše rešena naloga tipa obkroževanja pa je
bila naloga 9.1, ki je preverjala znanje učencev o demokratičnih procesih (volitvah v Državni zbor) v Republiki
Sloveniji. Morda gre razlog za relativno slab odstotek pravilno rešenega vprašanja iskati tudi v podanih možnostih,
ki so si bile med seboj na prvi pogled podobne, kar je zahtevalo od učenca veliko mero pozornosti in zbranosti ter
medsebojno natančno primerjanje danih možnosti.
Naloge kratkega odgovora so bile v povprečju pravilno rešene v 46 %. Kot najbolje rešena naloga pri tem tipu
nalog je izstopala naloga 21.1, ki jo je rešilo kar 88 % učencev. Šlo je za nalogo, kjer so morali učenci prepoznati in
poimenovati objekt na dodani sliki (sončni kolektorji). Takšen rezultat je PK povsem pričakovala, saj tovrsten tip
nalog učenci praviloma najbolje rešujejo. Najslabše rešeni nalogi kratkega odgovora pa sta bili nalogi 7.1 (14 %) in
14.1 (9 %). Razlog za slabo reševanje prve od omenjenih nalog gre morebiti med drugim iskati tudi v slabši
formulaciji vprašanja, ki je sicer od učencev zahtevala natančno poznavanje vsebin, povezanih z zagotavljanjem
pravic avtohtonih narodnih skupnosti v Sloveniji. Ocenjevalci so po zaključenem NPZ-ju v anketi ocenjevali, da je
bila slika, ki je bila dodana nalogi 7.1, zavajujoča, kar seveda ni bila namera sestavljalcev nalog. PK je želela s sliko
(javni dvojezični napis v slovenskem in madžarskem jeziku) učence usmeriti v razmislek o rabi dvojezičnosti, ki
velja le za italijansko in madžarsko manjšino (in ne denimo za romsko ali t.i. nove manjšine), in tako pomagati
učencem pri iskanju odgovora.
Po pričakovanjih PK so bile najslabše rešene naloge zapisa kratkega odgovora (več povedi). V povprečju je
naloge tega tipa pravilno rešilo le 34 % učencev. Gre za sklop nalog, ki je bil najbolj številčen, zaradi česar je v tem
tipu nalog tudi največ takšnih, ki so II. in III. taksonomske stopnje. Med tem tipom nalog sta bili najbolje rešeni
nalogi 24.1 (79 %) in 1.1 (76 %). Naloga 24.1. je od učencev zahtevala rešitev na podlagi dodanega besedila, prav
tako je imela dodano besedilo tudi naloga 1.1. Daleč najslabše znanje pa so učenci izkazali pri nalogah 5.2 (7%),
8.3 (7%) in 3.2 (6%). Za vse omenjene naloge velja, da so III. taksonomske stopnje in torej zahtevajo višje miselne
procese. Sicer pa je šlo pri dveh nalogah (8.3 in 3.2) za pojasnitev razlik, kar učencem očitno predstavlja precejšnjo
težavo, medtem ko je bila naloga 5.2. povezana s pojasnjevanjem vloge civilne družbe.
Analiza dosežkov po dodatnem gradivu glede na indeks težavnosti
Naloge z dodatnim gradivom so tiste, pri katerih učenec v različnem učnem gradivu išče pravilne odgovore
oziroma si pri iskanju pravilnih odgovorov lahko z njimi pomaga.
V preizkusu je bilo 22 nalog, pri katerih so učenci iskali odgovor z uporabo dodatnega gradiva: slika (8 vprašanj),
spremno besedilo (9) in pesem (2). Nalog z dodatnim gradivom je bilo v primerjavi s prejšnjim NPZ-jem iz
predmeta DKE več, saj PK mnenja, da je pri predmetu domovinska in državljanska kultura in etika nujna uporaba
raznovrstnega gradiva za priklic relevantnih vsebin, divergentnega mišljenja, kompleksnega razmišljanja ter bralne
in funkcionalne pismenosti.
Iz rezultatov je mogoče sklepati, da so učencem naloge z dodatnim gradivom sprejemljivejše in da jim je dodatno
gradivo v večini primerov v pomoč pri iskanju ustreznega/pravilnega odgovora. Kot najbolje rešene naloge z
dodatnim gradivom so se izkazale naloge 21.1, 24.1., 16.1, 1.1 in 18.1. Omenjene naloge so bile I. ali II. taksonomske
stopnje, medtem ko so učenci naloge III. taksonomske stopnje, ki so imele dodatno gradivo, reševali slabše (prim.
4.2, 6.1, 17.1, 20.2 in 20.3). Po mnenju PK so učenci v največji meri znali izkoristiti dodatno besedilo ali sliko pri
iskanju ustrezne utemeljitve ali razlage.
Po pričakovanjih so bile zelo dobro rešene naloge s slikami, med njimi še posebej izstopa naloga 21.1, ki je bila
najbolje reševana naloga v celotnem testu.
V PK imamo stališče, da sta slikovno in dodatno besedilno gradivo (dokumenti, zgodovinsko relevantne podobe
itd.) neobhoden in nepogrešljiv pripomoček tako pri podajanju učne snovi kakor tudi pri predstavljanju in
usvajanju predmetnih vsebin.
Analiza je pokazala, da so pri nalogah z dodatnim gradivom učenci načeloma uspešnejši, vendar v odvisnosti od
tipa naloge in taksonomske stopnje.
V PK menimo, da je vključevanje različnega dodatnega gradiva smotrno oziroma celo nujno, saj povečuje
možnosti uspeha pri učencih z različnimi učnimi slogi ter jih sistematično in dosledno navaja na različne vire, s
čimer prispeva k višji stopnji bralne in funkcionalne pismenosti. PK si bo zato prizadevala, da bo v preizkuse v
prihodnje vključevala še več različnega dodatnega gradiva.
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Sklepne ugotovitve
V sklepnih ugotovitvah želimo izpostaviti ključne okoliščine, ki so določale letošnje preverjanje znanja pri
predmetu domovinska in državljanska kultura in etika. V PK ugotavljamo, ob upoštevanju in zavedanju, da so bile
zastavljene naloge v povprečju relativno zahtevne, da splošni rezultat NPZ-ja pri predmetu DKE dosega
pričakovanja, in je z dosežki načeloma zadovoljna.
Analiza dosežkov po vsebinskih področjih glede na IT je pokazala, da so učenci v povprečju najslabše reševali
vsebinski sklop Aktivno državljanstvo in demokracija, čeprav je obenem potrebno dodati, da razlike med
posameznimi vsebinskimi sklopi niso velike. Ne glede na to pa velja poudariti, da je PK pričakovala boljše
poznavanje ključnih institucij in elementov demokratične družbe navkljub temu, da gre pri vseh treh nalogah za
III. taksonomsko stopnjo. PK poudarja, da je znanje s področja demokracije in sodelovanja posameznika v
političnih procesih temeljno in ga je zato tudi v okviru predmeta potrebno še nadalje krepiti. To še posebej velja
za demokratične procese in institucije na evropski (EU) ravni, saj je analiza pokazala, da so bile naloge, ki so
zahtevale tovrstno znanje, izjemno slabo reševane. Dodatna ugotovitev v okviru analize dosežkov po vsebinskih
področjih glede na IT je, da so najbolje reševane naloge znotraj posameznih vsebinskih sklopov tiste, ki ponujajo
možnost izbire pravilnih odgovorov, in tiste, ki imajo dodatek (besedilo, slika), kar je v skladu s pričakovanji PK, saj
predstavljajo dodatki k nalogam oporo, ki jo učenci največkrat suvereno izkoristijo.
Po pričakovanjih PK so bile tudi tokrat v povprečju naloge I. in II. taksonomske stopnje reševane bolje od nalog,
zastavljenih na III. taksonomski stopnji. Razlike v uspehu reševanja nalog I. in II. taksonomske stopnje so relativno
majhne. PK ugotavlja, da bolj kot relativna zahtevnost naloge k uspehu reševanja prispeva tip naloge, denimo
naloge obkroževanja so v povprečju reševane bolje od drugih tipov nalog. Enako k boljšemu rezultatu prispeva
dodatno gradivo, ki učence ustrezno usmerja in tako pomaga pri reševanju naloge.
Dodatno gradivo je pogosto opora pri iskanju pravilnih odgovorov. Nalog z dodatnim gradivom je bilo v
primerjavi z letom 2011 za četrtino več, saj je PK že pri sestavljanju preizkusa izhajala iz predpostavke, da je pri
predmetu zelo pomembna uporaba raznovrstnega gradiva za priklic relevantnih vsebin, divergentnega mišljenja,
kompleksnega razmišljanja ter bralne in funkcionalne pismenosti. Zanimivo je, da so bile naloge I. ali II.
taksonomske stopnje najbolje reševane, medtem ko so učenci naloge III. taksonomske stopnje, ki so imele
dodatna gradiva, reševali slabše. V skladu s pričakovanji PK so bile zelo dobro reševane naloge s slikami, med
katerimi še posebej velja omeniti nalogo 21.1, ki je bila najbolje reševana naloga v celotnem preizkusu. Čeprav so
učenci naloge z dodatnim gradivom reševali dobro, pa velja v okviru predmeta vztrajati tudi pri podajanju vsebin
z uporabo različnih gradiv, saj se na ta način med učenci razvija in krepi tudi funkcionalna pismenost. Za slednjo
sicer velja, da je med učečo se populacijo slaba, v okviru izobraževalnih procesov pa se ji daje premajhen
poudarek.
Analiza dosežkov po tipu nalog izkazuje, da so bile med štirimi tipi najbolje reševane naloge tipa povezovanja in
obkroževanja. Nekoliko slabše, a še vedno nadpovprečno uspešno, so bile reševane naloge obkroževanja.
Najslabše reševane naloge so bile naloge zapisa kratkega odgovora; med njimi je bilo obenem največ nalog II. in
III. taksonomske stopnje.
Če povzamemo, analiza dosežkov leta 2014/2015 kaže, da učenci:
−
−

uspešneje rešujejo naloge, katerih obravnava je časovno manj oddaljena od preverjanja;
bolje rešujejo naloge, ki preverjajo cilje, ki so dobro utrjeni in preverjeni ter se ponavljajo pri različnih učnih
temah ter predmetih;
slabše
rešujejo naloge, ki preverjajo bolj podrobne vsebine/teme oziroma učne cilje, ki se le redko pojavijo v
−
učnem načrtu;
− znajo rešitve poiskati s pomočjo slik, vendar le, če slika zelo očitno namiguje na pravilen odgovor. Gradivo
slabše uporabljajo, ko gre za posredni vsebinski namig oziroma takrat, ko dodatno gradivo zahteva
abstrahiranje ali sintezo;
− uspešno rešujejo naloge zaprtega tipa (denimo obkroževanja ali povezovanja stolpcev);
− imajo težave pri zapisu samostojnih kratkih ali nekoliko daljših odgovorov;
− imajo težave z razumevanjem kompleksnejših vsebin in pojmov, kot izrazit primankljaj velja izpostaviti znanje
s področja evropskih integracijskih procesov, ki jim niti učni načrt, niti učbeniki in očitno tudi učitelji –
upoštevaje majhno število šolskih ur, namenjenih predmetu DKE, – ne namenjajo dovolj prostora.
PK ugotavlja, da so učenci glede na zahtevnost preskus reševali v skladu s pričakovanji.
Na podlagi vsega zapisanega PK podaja ta priporočila učiteljem:
−
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−
−
−
−

v preverjanje in ocenjevanje znanja je potrebno vključevati več nalog, kjer se mora učenec samostojno kratko
ali daljše pisno izražati;
razvijati je potrebno vzročno-posledično mišljenje učencev in pri tem zahtevati več različnih odgovorov;
zaradi slabega pisnega (in ustnega) izražanja je potrebno več naporov vložiti v natančnost izražanja, ki je
seveda med drugim tudi posledica dobrega poznavanja terminologije pri predmetu DKE;
ponovno ugotavljamo, da so učenci pogosto premalo pozorni na navodila za reševanje nalog, zato
priporočamo, da se pri vzgojno-izobraževalnem procesu temu namenja več pozornosti.

V PK želimo, da bi učitelji ugotovitve z letošnjega NPZ-ja razumeli predvsem kot smernice za še bolj kakovostno
delo vseh udeležencev v izobraževalnem procesu.
V zaključek poročila dodajamo še nekatere najbolj izpostavljene ugotovitve, ki sta jih zajeli analiza poročil
pomočnikov glavnega ocenjevalca o izobraževanju ter postopki moderacije, vrednotenja in poizvedb NPZ-ja 2015
ter analiza anketnega vprašalnika za učitelje ocenjevalce o e-vrednotenju in preizkusih NPZ-ja za 9. razred.
Pomočniki glavnega ocenjevalca so izpostavili te ugotovitve:
−
−

−

med najmanj primerne naloge NPZ-ja 2015 pri DKE so uvrstili naloge 8.1, 8.2 in 14.2. Ocenjujejo, da gre za
slabše zastavljena ali preveč zahtevna vprašanja;
med najzahtevnejše naloge so uvrstili naloge 3.2, 14.1 in 14.2. Izbrane teme so učencem očitno slabše
poznane, jih manj zanimajo ali pa, kot trdijo nekateri odgovori v anketi, pojmi v učbeniku niso dovolj
podrobno predstavljeni in razloženi. Izpostavljen je tudi odgovor, da imajo slovenski otroci razmeroma velike
težave z bralno pismenostjo;
izpostavljene pripombe, ki se v anketnih odgovorih najpogosteje pojavljajo in jih mora PK ustrezno nasloviti
za prihodnje NPZ-je, so tako vsebinske kot tehnične narave. Pomočniki pogosto ocenjujejo, da je bilo preveč
vprašanj s področja demokracije in vprašanj, ki se navezujejo na politiko, obenem pa izražajo, da je bilo
premalo nalog, ki bi preverjale vsebine 7. razreda. V splošnem je prevladala tudi ocena, da je bil celoten
preizkus pretežaven, da bi morala biti vprašanja manj podrobna oziroma bolj splošna.

Iz analize anketnega vprašalnika za učitelje ocenjevalce o e-vrednotenju in preizkusih NPZ-ja za 9. razred sledijo
dokaj podobne ugotovitve:
−
−
−
−

kot najmanj primerne so tudi učitelji ocenjevalci uvrstili naloge 8.1, 8.2 in 8.3 ter 14.1 in 14.2;
kot najbolj zahtevne so ocenili naloge 8.2 in 8.3 ter 14.2 in 3.2;
navodila za vrednotenje bi spremenili pri nalogah 8.2 in 7.1;
nekatere naloge (denimo 3.2, 8.2, 14.1 itd.) so se zdele učiteljem ocenjevalcem prezahtevne ali premalo jasno
koncipirane.

Dodatno branje in gradivo:
Writing Objectives Using Bloom's Taxonomy
O naravi učenja
Nacionalna strategija za razvoj pismenosti
Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2006
OECD PISA 2009
Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi
Smernice za globalno izobraževanje
Vrednotenje in ocenjevanje v vzgoji in izobraževanju (Sodobna pedagogika)
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1.

Preberi besedili in odgovori na vprašanje.
Besedilo 1
42. člen Ustave Republike Slovenije
(pravica do zbiranja in združevanja)
Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj.
Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi.
Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna
varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. /…/
Besedilo 2
Protestni shod se je ob koncu sprevrgel v nasilno divjanje manjših skupin
protestnikov po mestu. Ko se je del njih odpravil proti stavbi občine, je posredovala
policija.
Razloži, zakaj je pri protestnem shodu, opisanem v besedilu 2, prišlo do posredovanja
policije, čeprav Ustava Republike Slovenije zagotavlja pravico do zbiranja in
združevanja. Odgovor napiši na črti.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)

2.

a)

Smiselno poveži pojme med obema stolpcema. Na črto pred pojem v levem stolpcu
napiši ustrezno črko iz desnega stolpca.
______ Vlada

A

sodnik

______ Državni zbor

B

minister

C

svetnik

D

poslanec

E

ravnatelj
(2 točki)

2.

b)

Mateja je slovenska državljanka. Trenutno živi in dela v tujini. Želi voliti na
državnozborskih volitvah v Sloveniji, vendar se ne more pravočasno vrniti v
domovino. Na črti zapiši, kako lahko svojo volilno pravico kljub temu uveljavi v tujini.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir besedila 1: http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/ustava/.
Besedilo 2 prirejeno po: http://www.siol.net/novice/slovenija/2012/11/maribor_franc_kangler_protest.aspx.)

392

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA v šolskem letu 2014/2015

3.

a)

Preberi besedilo in odgovori na vprašanje.
Župan občino predstavlja in zastopa. Sklicuje in vodi seje, na katerih deluje
občinski svet, nima pa pravice glasovanja. Tudi župana volijo volivci neposredno,
in sicer hkrati z rednimi volitvami v občinski svet.
Razloži, kaj pomeni, da župana volivci volijo neposredno. Odgovor zapiši na črti.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

3.

b)

Opiši razliko med pojmoma aktivna in pasivna volilna pravica. Odgovor zapiši na
črte.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir besedila: http://www.otroci.gov.si/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=291&mId=404.)
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4.

a)

Zakaj ima javnost možnost svobodnega ustvarjanja in izražanja mnenj o ravnanju
javnih organov? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Ker je eno od načel demokracije nadzor nad civilno družbo.

B

Ker je eno od načel demokracije nadzor nad državljani.

C

Ker je eno od načel demokracije nadzor vsakogar nad vsakomer.

D

Ker je eno od načel demokracije javno delovanje oblasti.
(1 točka)

4.

b)

Preberi besedilo in odgovori na vprašanje.
»Eno od osnovnih načel funkcioniranja zdrave družbe, ko mora zagotovo biti prvi
zgled država sama, je poštenost /…/. V demokratičnih družbah mora zato biti
javnosti dana možnost, da si sama ustvari mnenje o ravnanju javnih organov, njenih
uslužbencev in nosilcev javnih funkcij /…/.«
Utemelji, zakaj je pomembno, da država nadzira porabo javnih sredstev.
Odgovor napiši na črti.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

5.

a)

Obkroži črko pred trditvijo, ki praviloma opredeljuje osnovni cilj politične stranke.
A

Politična stranka je skupina ljudi, ki jo zanimajo politične teme.

B

Politična stranka je organizirana skupina ljudi, ki ima kulturni program.

C

Politična stranka je skupina ljudi, ki si prizadeva za pravice brezposelnih.

D

Politična stranka je organizirana skupina ljudi, ki si prizadeva priti na oblast.
(1 točka)

5.

b)

Na črti zapiši, zakaj je civilna družba pomembna v demokratičnih družbah.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir besedila: http://supervizor.kpk-rs.si/.)
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6.

Preberi besedilo in reši nalogo.
3. člen Ustave Republike Slovenije
V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z
volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

6.

a)

Pojasni, zakaj je načelo delitve oblasti pomembna sestavina demokracije. Odgovor
napiši na črte.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

6.

b)

Kaj pomeni, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo? Obkroži črko pred pravilno trditvijo.
A

Način odločanja, kjer predsednik države vlada v imenu ljudstva.

B

Način odločanja, kjer predsednik vlade odloča v imenu ljudstva.

C

Način odločanja, kjer vsi državljani odločajo o vsakem političnem vprašanju.

D

Način odločanja, v katerem državljani z glasovanjem izrazijo svojo voljo.
(1 točka)

7.

Oglej si sliko 1 in odgovori na vprašanje.

Slika 1
Katero pravico Republika Slovenija zagotavlja z javnimi dvojezičnimi napisi? Odgovor
napiši na črto.
______________________________________________________________________________
(1 točka)
(Vir besedila: http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/ustava/.
Vir slike 1: http://www.google.si/search?q=dvojezi%C4%8Dni+napisi+v+sloveniji&hl=sl&tbo=u&tbm=isch&
source=univ&sa=X&ei=3fvqUIPoFIKM0wXQpoDAAw&ved=0CCkQsAQ&biw=1024&bih=482.)
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8.

Preberi besedilo in reši nalogo.
Nam vsake tolko kažejo kaj v parlamentu se godi,
pol pa ure in ure gledamo kup skreganih ljudi.
Se ne znajo zglihat, vse vrti se le okol replik,
ko človk jih gleda kolne, križa se, al išče štrik!

8.

a)

Zapiši en družbeni problem, ki ga izpostavlja besedilo. Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

8.

b)

Pojasni pojem replika. Odgovor napiši na črte.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

8.

c)

Razloži delovanje vladne koalicije in opozicije v parlamentu.
Odgovor napiši na črte.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir besedila: http://www.stlyrics.com/songs/a/adismolar5199/ajajajslovenija220214.html.)
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9.

a)

Kako volimo poslance v Državni zbor? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

A

S splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem.

B

S splošnim, enotnim, posrednim in tajnim glasovanjem.

C

S splošnim, enotnim, posrednim in javnim glasovanjem.

D

S splošnim, enakim, neposrednim in javnim glasovanjem.
(1 točka)

9.

b)

Ustava Republike Slovenije določa mandatno dobo Državnega zbora. Koliko let
traja? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

3 leta.

B

4 leta.

C

5 let.

D

6 let.
(1 točka)

10. Oglej si sliko 2 in odgovori na vprašanje.

Slika 2: Grb Republike Slovenije
Pojasni, kaj označuje prisotnost grba Republike Slovenije na dokumentih. Odgovor
napiši na črti.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

397

11. a)

Navedi primer neposredne demokracije v šoli. Odgovor zapiši na črti.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

11. b)

S primerom ponazori pojem aktivnega demokratičnega državljanstva. Odgovor
zapiši na črte.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

12. Preberi besedilo in odgovori na vprašanji.
Murat & Jose – Zdej vem
… postau sem jezen na folk, za vse druge krivijo,
sami pa nč ne nardijo,
postal sem jezen nase, ker sem postal tak kot ostali,
polna usta besed, kako bi spremenu svet.
Ne, ne to ni tekmovanje za miss sveta, vsi bi bli srečni, če bi bli bla, bla, bla,
ne, s tem komadom ne bom spremenu vas,
spremenu bom svet, če se bom spremenu jaz …
12. a)

Na črto napiši en problem, ki ga izpostavlja besedilo.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

12. b)

Na črto napiši eno vrednoto, ki jo izpostavlja pesem.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir besedila: http://www.youtube.com/watch?v=Suuz-IptrlI.)
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13. a)

Kateri so štirje uradni simboli Evropske unije? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A

Zastava, himna, praznik in geslo.

B

Zastava, grb, himna in parlament.

C

Zastava, himna, geslo in potni list.

D

Zastava, himna, praznik in uniforma.
(1 točka)

13. b)

Poimenuj himno Evropske unije. Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

14. a)

Navedi eno pristojnost, ki jo ima Evropski parlament. Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

14. b)

V Evropski uniji delujejo: Evropska komisija, Evropski parlament in Evropska
centralna banka. Zakaj trdimo, da je Evropski parlament med naštetimi institucijami
najbolj demokratičen? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________________
(1 točka)
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15. a)

Kaj je Maastrichtska pogodba? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Pogodba, s katero je iz Evropske skupnosti nastala Evropska unija.

B

Pogodba, s katero so razdelili pristojnosti med članice Evropske unije.

C

Pogodba, s katero so vzpostavili Schengensko območje.

D

Pogodba, s katero so določili prosti pretok blaga in ljudi.
(1 točka)

15. b)

V katerih treh evropskih mestih ima sedeže Evropski parlament? Obkroži črko pred
pravilnim odgovorom.
A

Strasbourg, Bruselj in Luksemburg.

B

Haag, Bruselj in Berlin.

C

Maastricht, Pariz in Ženeva.

D

Bruselj, Praga in London.
(1 točka)

15. c)

Navedi en razlog, zakaj je v Sloveniji udeležba na volitvah v Evropski parlament
bistveno nižja od udeležbe na državnozborskih volitvah. Odgovor zapiši na črti.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)
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16. a)

Obkroži črko pod znakom, ki označuje, da proizvod ni bil testiran na živalih.

A

B

C

D

Slike 3–6: Znaki
(1 točka)
16. b)

Utemelji, zakaj je testiranje izdelkov na živalih v nekaterih državah Evropske unije
prepovedano. Odgovor napiši na črti.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

17. Preberi besedilo in odgovori na vprašanje.
Preprosta ideja: podariti hrano z daljšim rokom uporabe in jo odnesti naravnost do
tistega, ki jo potrebuje. To je vsa filozofija Anine zvezdice, fundacije, ki jo je
ustanovila Ana Lukner. Iz majhne pisarne za Bežigradom prerašča v vseslovensko
gibanje.
V čem je pomen tovrstnih akcij za položaj socialno ogroženih ljudi? Odgovor napiši na
črti.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir slike 3: http://www.cebelji-gradic.com/images/oblikovne.
Vir slike 4: http://www.bio-farmer.si/image/data/Konoplja/hladno-stiskano/konopljino-olje.
Vir slike 5: http://www.skinblossom.si/wp-content/uploads/2014/07/LeapingBunny.jpg.
Vir slike 6: Arhiv RIC.
Vir besedila: http://www.delo.si/zgodbe/multimedija/ana-lukner-in-fundacija-anina-zvezdica.html.)
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18. Oglej si sliko 7 in odgovori na vprašanji.

Slika 7
18. a)

H kakšnim dejanjem s svojimi izjavami spodbujajo dekleta na sliki 7?
Odgovor zapiši na črto.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

18. b)

Kako se glede dejanj, ki jih prikazuje slika 7, opredeljuje Ustava Republike
Slovenije? Odgovor zapiši na črto.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir slike 7: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/PoliticniSistem/URS/UstavaVStripu.)
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19. a)

Katero področje oskrbovanja najbolj neposredno zadevajo obnovljivi viri energije?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Ogrevanje in hlajenje.

B

Proizvodnjo električne energije.

C

Urejanje prometa.

D

Preskrbo s hrano.
(1 točka)

19. b)

Pojasni, zakaj si vedno več ljudi prizadeva za pridobivanje in uporabo obnovljivih
virov energije. Odgovor napiši na črti.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)
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20. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja.
Ameriški nacionalni odbor za delo, ki skrbi za pravice delavcev v velikih korporacijah,
je v svojem poročilu zapisal, da domnevno najstniki, stari 16 in 17 let, v prenatrpanih
in neprezračenih prostorih delajo več kot 15 ur dnevno. /…/ Vodilni kader v tovarni
na jugu Kitajske so v poročilu obtožili, da nadzoruje in ustrahuje delavce. V majhnih
sobah namreč spi 14 ljudi, za higieno pa skrbijo s pomočjo plastičnega vedra.
20. a)

O kateri vrsti izkoriščanja govori besedilo? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

20. b)

Zapiši eno dolgoročno posledico v besedilu opisanega izkoriščanja za človeško
družbo. Odgovor napiši na črti.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

20. c)

Razloži, kdo in zakaj je družbeno odgovoren za preprečevanje tovrstnega
izkoriščanja. Odgovor napiši na črti.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir besedila: http://www. delo.si/clanek/104055.)
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21. Oglej si sliko 8 in odgovori na vprašanji.

Slika 8
21. a)

Imenuj naprave na sliki 8. Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

21. b)

S čim država spodbuja uvajanje in uporabo tehnologij za izkoriščanje alternativnih
virov energije? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

22. a)

Navedi en razlog, zakaj so ženske za enako delo v povprečju manj plačane od
moških. Odgovor napiši na črti.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

22. b)

Navedi en poklic, ki velja za feminiziran. Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir slike 8: http://www.123rf.com/photo_13539409.)
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23. a)

Na črti zapiši en razlog za uvedbo akcije Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcih in
šolah.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

23. b)

Na črto napiši eno posledico lakote za prebivalstvo, ki jo trpi.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

24. Preberi besedilo in odgovori na vprašanji.
V Bangkoku je ulični vogal, kjer se občasno odvijajo ulični boji med skupinami fantov.
Nekega dne se je skupina fantov iz šole strojništva spravila na fanta iz druge šole. /…/
Ubogi fant je tekel za življenje. Prišel je do majhne trgovine. /…/ Prodajalec je hitro
odprl zadnja vrata svoje prodajalne in spustil fanta, da se je izmuznil skoznje. Dovolil
mu je, da se je skril v trgovini.
24. a)

S čim je prodajalec v navedenem besedilu pokazal osebni pogum?
Odgovor napiši na črti.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(1 točka)

24. b)

Navedi eno institucijo, na katero se lahko mladostnik obrne ob nasilju vrstnikov.
Odgovor zapiši na črto.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir besedila: http://www.ehl.icrc.org/images/resources/pdf/otherlanguages/Slovenian/HumanitarnoPravo.pdf.)

25. a)

Kako imenujemo genocid, storjen nad evropskimi Judi med drugo svetovno vojno?
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Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Katakavst.

B

Kulturocid.

C

Etnocid.

D

Holokavst.
(1 točka)

25. b)

Preberi besedilo in odgovori na vprašanje.
Slovenska Ustava v 14. členu zagotavlja enakost pred zakonom z zapisom:
»… ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali
katerokoli drugo osebno okoliščino.«
S katerim mednarodnim dokumentom je v omenjenem členu usklajena slovenska
Ustava? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________________________________________
(1 točka)

(Vir besedila: http://www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf.)
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4.2.10 Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard
Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja za učence v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom v letu 2014/2015
PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.10.1: Število udeležencev NPZ-ja pri posameznem predmetu glede na leto in obdobje preverjanja

4.2.10.1 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom iz
slovenščine v 6. razredu
SLIKE
Slika 4.2.10.1.1: Pregled dosežkov po točkah glede na število učencev
Slika 4.2.10.1.2: Primerjava porazdelitve dosežkov učenk in učencev pri slovenščini (NIS), 6. razred
Slika 4.2.10.1.3: Primerjava porazdelitve dosežkov po regijah pri slovenščini (NIS), 6. razred
Slika 4.2.10.1.4: Porazdelitev točk pri slovenščini (NIS), 6. razred
Slika 4.2.10.1.5: Dosežki učencev v letih 2014 in 2015 glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.1.6: Dosežki učencev v različnih delih preizkusa glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.1.7: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti pri neumetnostnem
besedilu
Slika 4.2.10.1.8: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti pri umetnostnem besedilu
Slika 4.2.10.1.9: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti – neumetnostno besedilo
Slika 4.2.10.1.10: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti – umetnostno besedilo
Slika 4.2.10.1.11: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti

PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.10.1.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.10.1.2: Specifikacijska tabela, slovenščina (NIS), 6. razred
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4.2.10.2 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom iz
slovenščine v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.10.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini (NIS), 9. razred
Slika 4.2.10.2.2: Porazdelitev točk pri slovenščini (NIS), 9. razred
Slika 4.2.10.2.3: Dosežki učencev po vsebini glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.2.4: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti v neumetnostnem delu
preizkusa
Slika 4.2.10.2.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti v umetnostnem delu
preizkusa
Slika 4.2.10.2.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti v neumetnostnem in
umetnostnem delu preizkusa
Slika 4.2.10.2.7: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti v neumetnostnem in umetnostnem
delu preizkusa

PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.10.2.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.10.2.2: Specifikacijska tabela, slovenščina (NIS), 9. razred

4.2.10.3 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom iz
matematike v 6. razredu
SLIKE
Slika 4.2.10.3.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki (NIS), 6. razred
Slika 4.2.10.3.2: Primerjava porazdelitev dosežkov pri matematiki (NIS) po regijah, 6. razred
Slika 4.2.10.3.3: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred
Slika 4.2.10.3.4: Dosežki učencev po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.3.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.3.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.3.7: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.3.8: Dosežki učencev po dodatkih k nalogam glede na indeks težavnosti

PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.10.3.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.10.3.2: Specifikacijska tabela, matematika (NIS), 6. razred
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4.2.10.4 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom iz
matematike v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.10.4.1: Pregled dosežkov po točkah glede na število učencev
Slika 4.2.10.4.2: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki (NIS), 9. razred
Slika 4.2.10.4.3: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 9. razred
Slika 4.2.10.4.4: Dosežki učencev na vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.7: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.8: Dosežki učencev po vrstah dodatkov pri nalogah glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.9: Dosežki učencev pri različnih vrstah gradiva glede na indeks težavnosti

PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.10.4.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.10.4.2: Specifikacijska tabela, matematika (NIS), 9. razred

4.2.10.5 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom iz
družboslovja v 9. razredu
SLIKE
Slika 4.2.10.5.1: Pregled dosežkov po točkah glede na število učencev
Slika 4.2.10.5.2 : Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri družboslovju (NIS), 9. razred
Slika 4.2.10.5.3: Porazdelitev točk pri družboslovju (NIS), 9. razred
Slika 4.2.10.5.4: Dosežki učencev na celotnem preizkusu znanja in posameznih delih glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.5.5: Dosežki učencev na celotnem preizkusu znanja in po posameznih vsebinskih sklopih glede na
indeks težavnosti
Slika 4.2.10.5.6: Zastopanost minimalnih in temeljnih standardov za celoten preizkus in za posamezne vsebinske
sklope
Slika 4.2.10.5.7: Uspešnost reševanja nalog glede na standard znanja in na indeks težavnosti za celoten preizkus in
po posameznih področjih
Slika 4.2.10.5.8: Zastopanost različnih tipov nalog v celotnem preizkusu
Slika 4.2.10.5.9: Zastopanost različnih tipov nalog v preizkusu znanja za celoten preizkus in po posameznih
področjih
Slika 4.2.10.5.10: Dosežki učencev po tipih nalog na celotnem preizkusu znanja in po vsebinskih področjih glede
na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.5.11: Zastopanost dodatkov pri nalogah v preizkusu znanja
Slika 4.2.10.5.12: Dosežki učencev po dodatkih pri nalogah glede na indeks težavnosti

PREGLEDNICE
Preglednica 4.2.10.5.1: Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.10.5.2: Specifikacijska tabela, družboslovje (NIS), 9. razred
Preglednica 4.2.10.5.3: Uspešnost reševanja nalog po letih in posameznih vsebinskih sklopih glede na indeks
težavnosti
Preglednica 4.2.10.5.4: Primerjava dosežkov po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti med leti
2008/2009, 2010/2011 in 2012/2013
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Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja za učence v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom v letu 2014/2015
Preverjanje znanja je za učence prostovoljno. V tekočem letu 2014/2015 se ga je udeležilo 80 udeležencev v 6.
razredu in 98 udeležencev v 9. razredu. Število udeleženih učencev se iz leta v leto spreminja, kar je posledica
prostovoljnosti preizkusa, pa tudi dejstva, da je populacija majhna in da obstajajo šole, ki v tekočem letu niso
imele učencev 6. ali 9. razreda. Tudi številčnost učencev v posameznem razredu se glede na šolska leta zelo
spreminja. Preizkusa se udeleži vedno več dečkov kakor deklic, kar je posledica strukture učencev, ker je v
populaciji učencev več dečkov kakor deklic. So pa dosežki med spoloma primerljivi in ni zaznati razlik v dosežkih
med dečki in deklicami, čeprav najnižje rezultate dosegajo praviloma dečki.
Dosežkov med posameznimi šolami ni mogoče analizirati zaradi premajhnega števila učencev posamezne šole.
Nekatere šole imajo zgolj 3 do 5 učencev in je individualni vpliv konkretnega učenca prevelik. Poleg tega je tudi
populacija učencev iz leta v leto »težja« in med posameznimi šolskimi leti ni primerljiva. Prav tako ni primerljiv tudi
preizkus, čeprav so strukture vseh preizkusov za drugo in tretjo triado ostale 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 hkrati minimalni in temeljni cilj znanja.
Učenci imajo možnost uveljaviti prilagoditve načina preverjanja, prilagoditev preizkusa znanja, uporabo posebnih
pripomočkov ali prilagojeni način vrednotenja. Nekatere teh prilagoditev so uveljavili posamezniki tudi v letu
2015.
Preglednica 4.2.10.1: Število udeležencev NPZ-ja pri posameznem predmetu glede na leto in obdobje preverjanja
6. razred
2014

2013
Slovenščina
Matematika

N
82
90

%
41
45

N
74
75

%
35
36

9. razred
2015

N
80
82

2012

%
40
41

2013

N
86
88

%
53
55

85

53

Družboslovje
Naravoslovje

N
92
89
90

%
52,3
50,6
51,1

2014

2015

N
86
85

%
40
40

87

41

N
98
96
96

%
55,7
54,5
54,5

Relativni delež udeležencev preverjanja znanja v 6. razredu v letošnjem letu kaže tendenco naraščanja glede na
vse šestošolce, vključene v program z nižjim izobrazbenim standardom. Podobno se tudi relativni delež
udeležencev preizkusa v 9. razredu v letošnjem letu povečuje glede na vse učence s posebnimi potrebami,
vključene v program z nižjim izobrazbenim standardom, in je primerljiv z deležem udeleženih pri NPZ-ju leta 2012
in 2013.
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4.2.10.1 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom iz
slovenščine v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Struktura preizkusa znanja se glede na šolsko leto 2013/2014 ni spremenila.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.10.1.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti
Indeks diskriminatornosti

80
50
50
33,09
66,18
15,30
0,66
0,87
0,31

Preizkus znanja iz slovenščine je letos opravljalo 80 učencev, kar je za 6 učencev več kakor lani (74 učencev) in za 2
učenca manj kakor leta 2013 (82 učencev). Od 50 možnih točk so učenci v povprečju osvojili 33,09 (66,18 %) točke.
V I. delu, kjer so lahko osvojili 30 od 50 točk, so učenci reševali naloge s pomočjo neumetnostnega besedila
(Omarica). V povprečju so osvojili 20,62 točke (68,73 %) od 30 možnih.
V II. delu preizkusa je bilo izhodiščno umetnostno besedilo (Kekec in Bedanec, Josip Vandot). Od 20 možnih točk so
učenci v povprečju osvojili 12,5 točke (62,5 %). Minimalno število doseženih točk v celotnem preizkusu je bilo 12
(24 %), dosegel jih je en učenec (ta dosežek je za šest absolutnih točk nižji od lanskega, ki sta ga dosegla dva
učenca). Maksimalno število 46 točk (92 %) je tudi dosegel le en učenec (lanski maksimalni dosežek je znašal 50
absolutnih točk in ga je dosegel en učenec).
Povprečni IT celotnega preizkusa je 0,66. Glede na lanski preizkus bi lahko rekli, da je bil letošnji za malenkost težji,
kar kaže tudi IT, ki je bil v lanskem letu 0,74, v letu 2013 pa 0,69.
Slika 4.2.10.1.1: Pregled dosežkov po točkah glede na število učencev
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Slika 4.2.10.1.1 kaže frekvenčno porazdelitev dosežkov učencev. Ta je asimetrična, zamaknjena v desno in
razpotegnjena v levo. Izrazit vrh je pri 28 točkah (56 %), kateremu sledi postopni padec na 34 točk (68 %) in nato
še en vrh pri 35 točkah (70 %). Taka porazdelitev dosežkov je najverjetneje posledica prostovoljnega opravljanja
preverjanja in majhnega števila učencev, ki se odločajo za preverjanje.
Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.10.1.2: Primerjava porazdelitve dosežkov učenk in učencev pri slovenščini (NIS), 6. razred

Slika 4.2.10.1.2 prikazuje, da je letošnji preizkus znanja opravljalo 55 učencev in 25 učenk (v lanskem letu 31 učenk
in 43 učencev, še leto prej pa 37 učenk in 45 učencev). Najnižji dosežek je dosegla deklica, čeprav je v tem
območju v povprečju več dečkov kakor deklic. V območje z najvišjimi dosežki se je tudi letos uvrstilo več učencev
kakor učenk. Morda se v tem odraža tudi dejstvo, da se po programu z NIS-om izobražuje več dečkov kakor deklic.
Primerjava dosežkov po spolu ni objektivna.
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Slika 4.2.10.1.3: Primerjava porazdelitve dosežkov po regijah pri slovenščini (NIS), 6. razred
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Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju v 6. razredu
Slika 4.2.10.1.4: Porazdelitev točk pri slovenščini (NIS), 6. razred

ZELENO OBMOČJE

V zeleno območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo
spodnjo mejo četrtine dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Vsebine: V večini nalog se je preverjalo znanje uporabe neumetnostnega besedila (14 postavk), pri eni postavki pa
znanje jezika.
Taksonomske stopnje: Pri šestih nalogah (1., 2., 3., 4., 5. in 6. – 13 postavk) smo preverjali uporabo miselnih
procesov na I. taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje), pri eni nalogi (9. – 1 postavka) na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri eni nalogi (12. – 1 postavka) pa na III. taksonomski stopnji (analiza,
sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Največ je nalog obkroževanja, sledijo naloge kratkega odgovora in naloge alternativnega tipa ter
naloga zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− prepoznajo vrsto besedila – opis predmeta (naloga 01.1);
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila (naloge 02.1, 03.1, 03.2, 03.5, 04.1, 04.2, 04.3,
05.1, 05.2, 05.3, 06.1 in 06.2);
− besedam določijo nadpomenko – oblačila (naloga 9.1);
− napišejo kratko besedilo – opis predmeta ob sliki (naloga 12.1).
Učenci prepoznajo vrsto besedila in odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila. Besedam določijo
nadpomenko in napišejo zunanji opis predmeta.
Primer: naloga 4
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Umetnostno besedilo
Vsebine: Z nalogami se je preverjalo znanje in razumevanje umetnostnega besedila (3 postavke).
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (2. – 2 postavki) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje) in pri eni nalogi (7. – 1 postavka) uporabo miselnih procesov na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog: V zelenem območju sta nalogi obkroževanja in alternativnega tipa.
Učenci:
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila – ravnanje književne osebe
(nalogi 2.3 in 2.4);
− razumejo prenesen pomen (naloga 07.1).
Učenci prepoznajo osnovne podatke iz umetnostnega besedila in ga delno razumejo.
Primer: naloga 7
RUMENO OBMOČJE

V rumeno območje spadajo učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo mejo med polovicama
dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Vsebine: V rumeno območje se je uvrstila ena naloga (3. – 2 postavki), ki je preverjala znanje ob branju
neumetnostnega besedila, in dve nalogi (8. in 10. – 4 postavke), ki sta preverjali znanje jezika.
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (3. – 2 postavki) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje in prepoznavanje), pri dveh nalogah (8. in 10. – 4 postavke) pa na II. taksonomski stopnji (razumevanje in
uporaba znanja).
Tipi nalog: V rumenem območju so naloge alternativnega tipa, tipa dopolnjevanja in naloge kratkega odgovora.
Učenci:
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila – podatki se nanašajo na funkcionalnost in
uporabnost predmeta (nalogi 03.3 in 03.4);
− določijo končno ločilo – vprašaj in piko (naloge 08.1, 08.2 in 08.3);
− dopolnijo poved – uporaba predloga iz (naloga 10.1).
Učenci bolje uporabijo osnovna slovnična pravila in natančno berejo besedilo ter zato prepoznajo vse podatke v
ponujenem neumetnostnem besedilu.
Primer: naloga 8
Umetnostno besedilo
Vsebine: V rumeno območje se je uvrstilo sedem nalog (11 postavk).
Taksonomske stopnje: Pri štirih nalogah (1., 2., 3. in 4. – 6 postavk) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje), pri dveh nalogah (5. in 6. – 4 postavke) na II. taksonomski stopnji
(razumevanje in uporaba znanja) in pri eni nalogi (8. – 1 postavka) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in
vrednotenje).
Tipi nalog: V rumenem območju so naloge alternativnega tipa, tipa obkroževanja in dopolnjevanja ter naloge
kratkega odgovora in zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih besedila – prepoznajo avtorja in naslov besedila in podatke,
ki se nanašajo na doživljanje in ravnanje književnih oseb
(naloge 01.1, 01.2, 02.1, 02.2 in 03.1);
− iščejo bistvene podatke v besedilu – dopolnijo poved z ustrezno besedo (naloga 04.3);
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− zaznajo značajske lastnosti književnih oseb – o negativni književni osebi (naloga 05.1);
− odgovarjajo na vprašanja o podatkih iz besedila – razumejo besedilo, ki se navezuje na ravnanje glavnih
književnih oseb (naloge 06.1, 06.2 in 06.3);
− iščejo razlage za ravnanje književnih oseb – vsebinsko ustrezno nadaljujejo zgodbo
(naloga 08.1).
Primer: naloga 1
Učenci odgovarjajo na vprašanja o bistvenih podatkih, že zaznavajo nekatere značajske lastnosti književnih oseb
in poiščejo razlage za njihovo ravnanje. Razumejo del besedila, ki se nanaša na glavni književni osebi.
RDEČE OBMOČJE

V rdeče območje spadajo učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo mejo zgornje četrtine dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Vsebine: Tri postavke so preverjale znanje jezika.
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (7. in 10. – 3 postavke) smo preverjali uporabo miselnih procesov na II.
taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog: V rdečem območju so naloge dopolnjevanja.
Učenci:
− zapišejo vrstilni števnik z besedo (naloga 07.1);
− zapišejo glavni števnik z besedo (naloga 07.3);
− dopolnijo poved – uporaba predloga pri (naloga 10.2).
Učenci bolj zanesljivo uporabljajo slovnična pravila.
Primer: naloga 7.3
Opomba: 1. in 3. postavka naloge sta se uvrstili v rdeče območje, 2. pa v modro območje.
Umetnostno besedilo
Vsebine: Tri postavke so preverjale prepoznavanje in razumevanje podatkov v umetnostnem besedilu.
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (4. – 2 postavki) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje) in pri eni nalogi (6. – 1 postavka) delovanje na II. taksonomski stopnji
(razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog: Naloge uvrščamo med naloge alternativnega tipa in dopolnjevanja.
Učenci:
− iščejo bistvene podatke v besedilu – podatki se navezujejo na glavno književno osebo
(nalogi 04.1 in 04.2);
− odgovarjajo na vprašanja o podatkih iz besedila, ki se nanašajo na domišljijsko čutno predstavo književne
osebe (naloga 06.4).
Učenci sklepajo na podlagi podatkov, ki se nanašajo na domišljijsko čutno predstavo književne osebe, in pokažejo
razumevanje besedila.
Primer: naloga 4.1
Opomba: 1. in 2. postavka naloge sta se uvrstili v rdeče območje, 3. pa v rumeno območje.
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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 so se uvrstile tri naloge (3 postavke), ki preverjajo jezik in poustvarjanje
neumetnostnega besedila.
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (7. in 9. – 2 postavki) smo preverjali uporabo miselnih procesov na II.
taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri eni nalogi (12. – 1 postavka) na III. taksonomski stopnji
(analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogo dopolnjevanja, kratkega odgovora in zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− zapišejo število z besedo – število šestnajst (naloga 07.2);
− besedam določijo nadpomenko – pohištvo (naloga 09.2);
− napišejo kratko besedilo – brez slovničnih in pravopisnih napak (naloga 12.3).
Učenci uporabijo vsa slovnična pravila in jih uporabijo pritvorjenju samostojnega neumetnostno besedilo.
Primer: naloga 12
Opomba: V modro območje se je uvrstila le 3. postavka, 1. postavka spada v zeleno območje, 2. in 4. postavka
pa nad modro območje.
Umetnostno besedilo
Vsebine: V modro območje sta se uvrstili dve nalogi (2 postavki), ki sta preverjali razumevanje in poustvarjanje
umetnostnega besedila.
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (5. – 1 postavka) smo preverjali uporabo miselnih procesov na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri eni nalogi (8. – 1 postavka) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza
in vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogo dopolnjevanja in zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− zaznajo značajske lastnosti književnih oseb – o pozitivni književni osebi (naloga 05.2);
− napišejo kratko besedilo – brez slovničnih in pravopisnih napak (naloga 08.2).
Učenci pokažejo širši besedni zaklad in vsebinsko samostojno tvorijo umetnostno besedilo brez slovničnih in
pravopisnih napak.
Primer: naloga 8.2
Opomba: V modro območje se je uvrstila le 2. postavka, 1. postavka spada v rumeno območje, 3. postavka pa
nad modro območje.
NAD MODRIM OBMOČJEM

V to območje sodijo naloge, ki jih tudi učenci z najvišjimi dosežki niso rešili s 65-odstotno uspešnostjo.
Neumetnostno besedilo
Vsebine: Z nalogami smo preverjali znanje jezika in poustvarjanje neumetnostnega besedila.
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (11. – 1 postavka) smo preverjali uporabo miselnih procesov na II. taksonomski
stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri eni nalogi (12. – 2 postavki) na III. taksonomski stopnji (analiza,
sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Nad modrim območjem sta nalogi kratkega odgovora in zapisa kratkega odgovora.
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Učenci so manj uspešni pri:
− določanju števila odstavkov (naloga 11.1);
− zapisu kratkega besedila – opis uporabnosti predmeta (naloga 12.2);
− zapisu zaokroženega in povezanega besedila (naloga 12.4).
Pri analizi nalog nad modrim območjem lahko ugotovimo, da učenci niso popolnoma zanesljivi pri tvorjenju
samostojnega zaokroženega ter povezanega besedila.
Primer: naloga 12.4
Opomba: 1. postavka spada v zeleno območje, 3. postavka v modro območje, 2. in 4. postavka pa sta nad
modrim območjem.
Umetnostno besedilo
Vsebine: Z nalogo smo preverjali poustvarjanje umetnostnega besedila.
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (8. – 1 postavka) smo preverjali uporabo miselnih procesov na
III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Nad modrim območjem je naloga zapisa kratkega odgovora.
Učenci so manj uspešni pri:
− zapisu zaokroženega in povezanega besedila (naloga 8.3).
Pri analizi nalog nad modrim območjem lahko ugotovimo, da učenci niso zanesljivi pri samostojnem zapisu
zaokroženega ter povezanega besedila.
Primer: naloga 8.3
Opomba: 1. postavka spada v rumeno območje, 2. postavka v modro območje, 3. postavka pa je nad modrim
območjem.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.10.1.2: Specifikacijska tabela, slovenščina (NIS), 6. razred
Naloge

Točke

Vsebina Cilj – učenec

I. del (Neumetnostno besedilo: Omarica)
1.1
1
NUM Prepoznava vrste besedila.
1.
2.1
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila.
2.
3.1.
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila.
3.a
3.2
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila.
3.b
3.3
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila.
3.c
3.4
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila.
3.d
3.5
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila.
3.e
4.1
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila.
4.
4.2
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila.
4.3
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila.
5.1
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila.
5.
5.2
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila.
5.3
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila.
6.1
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila.
6.a
6.2
1
NUM Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila.
6.b
7.1
1
NUM Zapiše vrstilni števnik z besedo.
7.a
7.2
1
NUM Zapiše število z besedo.
7.3
1
NUM Zapiše glavni števnik z besedo.
7.b
8.1
1
NUM Določi končno ločilo, vprašaj.
8.a
8.2
1
NUM Določi končno ločilo, klicaj.
8.b
8.3
1
NUM Določi končno ločilo, piko.
8.c
9.1
1
NUM Besedam določi nadpomenko.
9.a
9.2
1
NUM Besedam določi nadpomenko.
9.b
1
NUM Dopolni povedi.
10.a 10.1
1
NUM Dopolni povedi.
10.b 10.2
11.1
1
NUM Določi število odstavkov.
11.
12.1
1
NUM Napiše kratko besedilo – opis predmeta.
12.
12.2
1
NUM Napiše kratko besedilo – opis predmeta.
12.3
1
NUM Napiše kratko besedilo – opis predmeta.
12.4
1
NUM Slovnično in pravopisno pravilno zapiše pet povedi.
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Standard znanja

Taksonomska stopnja

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
T
T
T
T
T
M
M
M
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
III
III
III
III

Območje

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

Naloge

Točke

Vsebina Cilj – učenec

II.del (Umetnostno besedilo: Moje branje – svet in sanje, Josip Vandot, Kekec in Bedanec)
1.1
1
UM
Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila.
1.a

Standard znanja

Taksonomska stopnja

Območje

M

I

rumeno

1.b

1.2

1

UM

Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila.

M

I

rumeno

2.a

2.1

1

UM

Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila.

M

I

rumeno

2.b

2.2

1

UM

Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila.

M

I

rumeno

2.c

2.3

1

UM

Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila.

M

I

zeleno

2.d

2.4

1

UM

Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila.

M

I

zeleno

3.

3.1

1

UM

Odgovarja na vprašanja o bistvenih podatkih besedila.

M

I

rumeno

4.a

4.1

1

UM

Išče bistvene podatke v besedilu.

T

I

rdeče

4.b

4.2

1

UM

Išče bistvene podatke v besedilu.

T

I

rdeče

4.c

4.3

1

UM

Išče bistvene podatke v besedilu.

T

I

rumeno

5.a

5.1

1

UM

Zaznava značajskih lastnosti književnih oseb.

T

II

rumeno

5.b

5.2

1

UM

Zaznav značajskih lastnosti književnih oseb.

T

II

modro

6.a

6.1

1

UM

Odgovarja na vprašanja o podatkih iz besedila.

T

II

rumeno

6.b

6.2

1

UM

Odgovarja na vprašanja o podatkih iz besedila.

T

II

rumeno

6.c

6.3

1

UM

Odgovarja na vprašanja o podatkih iz besedila.

T

II

rumeno

6.d

6.4

1

UM

Odgovarja na vprašanja o podatkih iz besedila.

T

II

rdeče

7.

7.1

1

UM

Razume prenesen pomen.

T

II

zeleno

8.

8.1
8.2
8.3

1
1
1

UM
UM
UM

Išče razlago za ravnanje književnih oseb.
Išče razlago za ravnanje književnih oseb.
Slovnično in pravopisno pravilno zapiše povedi.

T
T
T

III
III
III

rumeno
modro
nad modrim

LEGENDA:
Naloge: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja in Navodilih za vrednotenje;
Točke: zapisano maksimalno število točk vprašanja/dela naloge/naloge;
Vsebine: zapisana vrsta besedila, z uporabo katere rešujemo vprašanje/del naloge/nalogo; NUB – neumetnostno besedilo; UB – umetnostno besedilo oziroma JEZIK, če z vprašanjem/delom naloge/nalogo preverjamo
slovnična in pravopisna pravila;
Cilj – učenec: zapisan cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu;
Standard znanja: zapisan standard znanja, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; M – minimalni, T – temeljni; povzeto po Učnem načrtu;
Taksonomska stopnja (po Bloomu): zapisana taksonomska stopnja vprašanja/dela naloge/naloge; I. – znanje in prepoznavanje, II. – razumevanje in uporaba, III. – analiza in sinteza ter vrednotenje;
Območje: zapisno območje, v katerega se je uvrstilo vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Opisih dosežkov učencev NPZ-ja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS-om.
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Analiza dosežkov po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.1.5: Dosežki učencev v letih 2014 in 2015 glede na indeks težavnosti
38

Preizkus leta 2014

37,23

Povprečno število absolutnih točk

37

Preizkus leta 2015

36
35
34
33,09

33
32
31
Leto opravljanja preizkusa

Letos so učenci v povprečju dosegli 33,09 (66,18 %) točke od skupaj možnih 50 točk, torej nekoliko manj kakor
lansko šolsko leto (37,23 %).
Indeks težavnosti (IT) preizkusa leta 2015 znaša 0,66 (lani 0,75), kar pomeni, da je bil letošnji preizkus nekoliko težji
od lanskega in se je približal dosežkom iz leta 2011.
Slika 4.2.10.1.6: Dosežki učencev v različnih delih preizkusa glede na indeks težavnosti
0,7
0,69

0,69

Neumetnostni del preizkusa
Umetnostni del preizkusa

Indeks težavnosti

0,68
0,67
0,66
0,65

0,64

0,64
0,63
0,62
0,61
Deli preizkusa

Dosežki učencev pri reševanju neumetnostnega dela preizkusa (IT = 0,69) so v povprečju nekoliko boljši od
dosežkov učencev pri reševanju umetnostnega dela (IT = 0,64). Letos so učenci v povprečju nekoliko uspešneje
rešili naloge ob branju umetnostnega besedila.
Med nalogami, vezanimi na branje neumetnostnega besedila, so učenci v celoti najuspešneje rešili naloge 1.4.1,
1.4.2 in 1.4.3. Naloge so preverjale učni cilj s I. taksonomske stopnje (prepoznavanje dejstev) pri nalogi
dopolnjevanja. Učenci so morali poiskati bistvene podatke v besedilu.
Manj uspešni so bili pri zadnjih dveh nalogah v preizkusu, konkretno pri 1.11.1 in 1.12.4. Napisati so morali kratek
odgovor in določiti število odstavkov izhodiščnega besedila ter pravopisno in slovnično pravilno zapisati pet
povedi. Gre za preverjanje učnega cilja na II. oziroma na III.taksonomski stopnji.
Med nalogami, ki preverjajo slovnično znanje in pravopis (5 nalog in 11 postavk), so bili učenci najuspešnejši pri
določanju in zapisu končnega ločila (pike) glede na dano poved. Ta naloga (1.8.3) je tip kratkega odgovora in
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preverja učni cilj na II. taksonomski stopnji. Najmanj uspešni pa so bili pri reševanju že omenjene naloge 1.12.3.
Gre za preverjanje učnega cilja na III. taksonomski stopnji, tipa zapis kratkega odgovora. Pri tej nalogi bi za uspešno
reševanje morali napisati zahtevano število slovnično in pravopisno pravilnih povedi. To nalogo so učenci
pričakovano slabše rešili, saj imajo tudi v praksi največ težav z uporabo slovničnih in pravopisnih pravil pri zapisu
preprostega, kratkega, zaokroženega in povezanega besedila.
Med nalogami, vezanimi na branje umetnostnega besedila, izstopa po uspešnosti reševanja naloga 2.2.4.
Preverjali smo učni cilj na I. taksonomski stopnji (prepoznavanje dejstev), tip naloge je alternativni tip. Učenci so
morali odgovoriti na vprašanje o bistvenih podatkih iz besedila. Podobno kakor v preteklih letih ugotavljamo, da
učenci precej zanesljivo prepoznajo osnovna dejstva in bistvene podatke o prebranem besedilu.
Manj uspešni so bili pri reševanju nalog 2.8.2 in 2.8.3, pri katerih so morali glede na dejstva iz izhodiščnega
besedila predvideti ravnanje književne osebe in napisati zahtevano število slovnično ter pravopisno pravilnih
povedi. Preverjali smo učne cilje na III. taksonomski stopnji (presojanje dejstev in sinteza), naloge so bile tipa zapis
kratkega odgovora. Učenci so imeli, podobno kakor v preteklih letih, težave pri nalogah, kjer sta potrebna
razumevanje in uporaba znanja v novi situaciji (tvorjenje slovnično in pravopisno pravilnega zaokroženega
krajšega besedila).
Analiza dosežkov nalog po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Analiza dosežkov nalog po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti – neumetnostno besedilo
Slika 4.2.10.1.7: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti pri neumetnostnem
besedilu
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S slike 4.2.10.1.7 je razvidno, da težavnost nalog s taksonomskimi stopnjami narašča, tako kakor v preteklih letih.
Učenci so najboljše rešili naloge, ki so preverjale miselne procese na I. taksonomski stopnji, – IT 0,90 (podobno
kakor leta 2013), precej slabše naloge, ki so preverjale miselne procese na II. taksonomski stopnji, – IT 0,57
(podobno kakor leta 2011), najmanj uspešni pa so bili pri nalogah, ki so preverjale miselne procese na III.
taksonomski stopnji, – IT 0,34.
Izstopajo naloge, ki so preverjale miselne procese tako na II. kot na III. taksonomski stopnji, saj so letos precej
slabše rešene.
Na I. taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni prepoznavanja, je bilo 6 nalog, ovrednotenih s
15 točkami, in so jih učenci zelo uspešno rešili (IT = 0,90). Najuspešneje so rešili naloge 1.4.1., 1.4.2. in 1.4.3. Vse
naloge na I. taksonomski stopnji so preverjale prepoznavanje dejstev ter bistvenih podatkov o besedilu in so bile
različnih tipov nalog. Najbolje rešene naloge te stopnje so bile tipa dopolnjevanja.
Na II. taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni razumevanja in uporabe, je bilo 5 nalog,
ovrednotenih z 11 točkami, in so jih učenci precej slabše rešili kakor naloge na I. taksonomski stopnji (IT = 0,53). Od
teh nalog so učenci najuspešneje rešili nalogo 1.8.3, ki je preverjala slovnico (uporaba ustreznega končnega ločila
– pike), tip nalog je bil kratek odgovor. Najslabše so učenci rešili nalogo 1.11.1, pri kateri so morali določiti število
odstavkov izhodiščnega besedila; naloga je tipa kratek odgovor. Očitno učenci ne poznajo pojma odstavek.
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Na III. taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni samostojne interpretacije in vrednotenja, je
bila ena naloga, ovrednotena s 4 točkami. Pri nalogah 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3 in 1.12.4, ki so preverjale funkcionalno
rabo jezika (pisanje krajšega zaokroženega in povezanega besedila), je šlo za zapis kratkega odgovora. Podobno
kakor v preteklih letih se je pokazalo, da imajo učenci pri pisanju kratkega poustvarjalnega zapisa največ težav pri
uporabi slovničnih in pravopisnih pravil (zapis zahtevanega števila slovnično pravilnih povedi).
Analiza dosežkov nalog po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti – umetnostno besedilo
Slika 4.2.10.1.8: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti pri umetnostnem besedilu
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S slike 4.2.10.1.8 je razvidno, da težavnost nalog s taksonomskimi stopnjami narašča. Učenci so nekoliko uspešneje
rešili naloge na I. (IT = 0,72) taksonosmski stopnji kakor na II. (IT = 0,62). Bistveno slabše pa so rešili naloge na III.
taksonomski stopnji (IT = 0,33).
Izstopajo naloge, ki so preverjale miselne procese na III. taksonomski stopnji, saj so letos precej slabše rešene kakor
naloge na prvih dveh taksonomskih stopnjah.
Na I. taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni znanja in poznavanja, so bile štiri naloge,
ovrednotene z 10 točkami. Učenci so najuspešnejše rešili nalogi 2.2.4 in 2.3.1, ki sta preverjali prepoznavanje
bistvenih podatkov iz besedila; nalogi sta alternativnega tipa oziroma obkroževanja. Učenci so morali odgovoriti
na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila. Najslabše so rešili nalogi 2.4.2 in 2.4.3, ki sta preverjali povezovanje
danih pojmov s bistvenimi podatki v besedilu. Učenci so morali dopolniti poved glede na dan pojem in prebrano
besedilo.
Na II. taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni razumevanja in uporabe, so bile tri naloge,
ovrednotene s 7 točkami. Presenetljivo so učenci najbolje rešili nalogo 2.7.1, ki je preverjala razumevanje
prenesenega pomena; naloga je bila tipa obkroževanja. Precej slabše pa so rešili nalogo 2.5.2, ki je preverjala
razumevanje prebranega besedila in je bila tipa dopolnjevanja. Učenci so morali odgovoriti na vprašanje, vezano
na zaznavanje značajskih lastnosti književnih oseb.
Na III. taksonomski stopnji, kjer smo preverjali učne cilje na ravni samostojne interpretacije in vrednotenja
besedila (predvidevanje nadaljevanja prebranega besedila), je bila ena naloga, ovrednotena s 3 točkami. Pri
nalogah 2.8.1, 2.8.2 in 2.8.3 so morali učenci zapisati kratko zaokroženo in povezano poustvarjalno besedilo.
Pričakovano so imeli učenci pri tej nalogi 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 4.2.10.1.9: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti – neumetnostno besedilo
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V I. delu preizkusa je bilo sedem nalog, ovrednotenih z 18 točkami, ki so preverjale minimalne standarde znanja, in
pet nalog, ovrednotenih z 12 točkami, ki so preverjale temeljne standarde znanja ob branju neumetnostnega
besedila.
Učenci so podobno kakor v preteklih letih bistveno uspešneje rešili naloge, ki so preverjale minimalne standarde
znanja, – IT 0,83 (podobno kakor leta 2011), kakor naloge, ki so preverjale temeljne standarde znanja, – IT 0,48
(podobno kakor leta 2013).
Med nalogami, ki so preverjale minimalne standarde znanja, izstopajo po uspešnosti naloge, ki so preverjale
učne cilje I. taksonomske stopnje. Učenci so najbolje rešili nalogo 1.4.2, pri kateri so morali odgovoriti na vprašanja
o bistvenih podatkih iz besedila. Naloga je tipa dopolnjevanja. Slabše so reševali naloge, ki so preverjale
minimalne standarde znanja in učne cilje II. taksonomske stopnje. Tako je bila najslabše reševana naloga 1.9.2, pri
kateri so morali učenci navedenim besedam določiti nadpomenko.
Naloge, ki so preverjale temeljne standarde znanja, so bile samo naloge, ki so preverjale učne cilje na II. oziroma
na III. taksonomski stopnji. Učenci so najbolje rešili nalogo 1.10.1, ki je bila na II. taksonomski stopnji in je preverjala
učne cilje na ravni razumevanja (uporaba ustreznega navedenega predloga), tip naloge je bil dopolnjevanje.
Najslabše so rešili nalogi 1.11.1 in 1.12.4, ki sta bili na II. oziroma na III. taksonomski stopnji in sta preverjali učne
cilje na ravni uporabe znanja (določanje števila odstavkov) ter sinteze (zapis zahtevanega števila slovnično in
pravopisno pravilnih povedi), tipa nalog sta kratek odgovor in zapis kratkega odgovora.
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Analiza dosežkov nalog po standardih znanja glede na indeks težavnosti – umetnostno besedilo
Slika 4.2.10.1.10: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti – umetnostno besedilo
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V II. delu preizkusa, kjer so učenci reševali naloge ob umetnostnem besedilu, so bile tri naloge, ovrednotene s 7 točkami,
ki so preverjale znanje minimalnih standardov znanja, in pet nalog, ovrednotenih s 13 točkami, ki so preverjale
znanje temeljnih standardov znanja. Podobno kakor v preteklosti so učenci bolje rešili naloge, ki so preverjale
znanje minimalnih standardov znanja.
Naloge, ki so preverjale znanje minimalnih standardov znanja (IT = 0,80), so bile na I. taksonomski stopnji in so
bile vse zelo dobro rešene. Izstopa naloga 2.2.4 alternativnega tipa, ki je preverjala zmožnost prepoznavanja
dejstev. Učenci so morali odgovoriti na vprašanja o bistvenih podatkih iz besedila.
Naloge, ki so preverjale znanje temeljnih standardov (IT = 0,53), so bile le na II. in III. taksonomski stopnji in so
bile slabše reševane. Najbolje rešena je bila naloga obkroževanja (2.7.1), ki je preverjala razumevanje prenesenega
pomena. Najslabše so rešili nalogi 2.8.2 in 2.8.3, ki sta preverjali učne cilje na III. taksonomski stopnji. Prva od teh je
preverjala presojanje dejstev (iskanje in predvidevanje razlag za ravnanje književne osebe), zadnja naloga pa je
preverjala sintezo znanja (zapis petih slovnično in pravopisno pravilnih povedi).
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Analiza dosežkov nalog po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.1.11: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
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Učenci so bili uspešnejši pri reševanju nalog zaprtega tipa (dopolnjevanje, obkroževanje, alternativni tip), pri
katerih pravilni odgovor izbirajo med ponujenimi možnostmi ali pa se drugače opredelijo do ponujenih možnosti.
Vse te naloge so preverjale učne cilje na I. oziroma na II. taksonomski stopnji ter minimalne oziroma temeljne
standarde znanja in so se pojavile v obeh delih preizkusa (izjema so naloge tipa dopolnjevanja, ki so se pojavile le
v I. delu preizkusa). Zagotovo so učenci naloge teh tipov uspešno rešili tudi zato, ker so preverjale le
prepoznavanje in razumevanje bistvenih vsebin ter ključnih podatkov o izhodiščnem besedilu.
Uspešnost reševanja je bila manjša pri nalogah, kjer so morali učenci samostojno tvoriti kratke odgovore
(razumevanje in uporaba znanja) in reševati naloge z zapisom kratkega odgovora (samostojno tvorjenje
določenega števila slovnično in pravopisno pravilnih povedi in uporabljanje slovničnih ter pravopisnih pravil).
Naloge kratkega odgovora so preverjale učne cilje samo na I. in II. taksonomski stopnji ter minimalne in temeljne
standarde znanja. Naloge z zapisom kratkega odgovora, ki so preverjale samo učne cilje III. taksonomske stopnje in
temeljne standarde znanja, so bile zato najverjetneje najslabše reševane.
Naloge vseh različnih tipov (razen zapisa kratkega odgovora) preverjajo učne cilje na I. in II. taksonomski stopnji ter
minimalne in temeljne standarde znanja. Zanimivo je, da so rezultati teh nalog v I. in II. delu preizkusa glede na tip
naloge približno podobni (razen nalog tipa dopolnjevanja, ki so samo v I. delu preizkusa). Učenci so pri
posameznem tipu nalog enako uspešni ne glede na vrsto izhodiščnega besedila (neumetnostno oz. umetnostno
besedilo). Torej na uspešnost bolj vpliva tip posamezne naloge kakor pa vrsta besedila.
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Sklepne ugotovitve
Letos so učenci v povprečju dosegli 33,09 (66,18 %) absolutne točke od skupaj 50 možnih točk. Indeks
težavnosti (IT) preizkusa leta 2015 znaša 0,66 (lani 0,75), kar pomeni, da je bil letošnji preizkus nekoliko težji
od lanskega in se je približal dosežkom iz leta 2011.
Dosežki učencev pri reševanju neumetnostnega dela preizkusa (IT = 0,69) so v povprečju letos le nekoliko
boljši od dosežkov učencev pri reševanju umetnostnega dela (IT = 0,64). Težavnost nalog s taksonomskimi
stopnjami narašča tako kakor v preteklih treh letih. Letos izrazito izstopajo naloge, ki so preverjale učne cilje
na III. taksonomski stopnji, ki so precej slabše rešene. Naloge, ki so preverjale znanje minimalnih standardov
znanja, so učenci v obeh delih preizkusa bolje rešili.
Učenci znajo zanesljivo prepoznati in razumeti osnovna dejstva in bistvene podatke, ki so vezani na
izhodiščno besedilo in jih lahko najdejo v njem. Učenci imajo veliko težav pri pisanju kratkega zaokroženega
in povezanega besedila ter pri uporabi slovničnih in pravopisnih pravil. Učenci spretno rešujejo naloge, ki so
povezane s preprostimi (očitnimi) dejstvi in podatki v besedilu. V primerih, ko pojmi, dejstva in podatki niso
tako očitni oziroma znani, pa imajo učenci več težav, so manj učinkoviti in manj uspešni pri reševanju nalog.
Očitno je dejstvo, da kadar so usmerjeni v vsebino, delajo več slovničnih in pravopisnih napak. Učenci so
delali veliko napak pri dopolnjevanju povedi, saj niso dosledno upoštevali slovničnih in pravopisnih pravil ter
navodil za reševanje nalog (nepravilno so pisali veliko začetnico, uporabljali veliko tiskano pisavo ipd.).
V preizkusu znanja je bilo različno število nalog posameznega tipa. Zopet lahko ugotovimo, da so učenci
uspešneje rešili naloge zaprtega tipa (dopolnjevanje, obkroževanje, alternativni tip). Verjetno tudi zato, ker so
vse te naloge preverjale prepoznavanje in razumevanje bistvenih vsebin in ključnih podatkov o izhodiščnem
besedilu.
Naloge vseh različnih tipov (razen tip zapisa kratkega odgovora) preverjajo učne cilje na I. in II. taksonomski
stopnji ter minimalne in temeljne standarde znanja. Zanimivo je, da so rezultati teh nalog v I. in II. delu
preizkusa glede na tip naloge približno podobni (razen nalog tipa dopolnjevanja, ki so samo v I. delu
preizkusa). Učenci so pri posameznem tipu nalog enako uspešni ne glede na vrsto izhodiščnega besedila
(neumetnostno oz. umetnostno besedilo). Torej na uspešnost bolj vpliva tip posamezne naloge kakor pa
vrsta besedila.
Uspešnost reševanja je bila manjša pri nalogah, kjer so morali učenci samostojno tvoriti odgovore.
Pričakovano najslabše rešujejo naloge z zapisom kratkega odgovora, kjer morajo samostojno tvoriti več
povedi in pri tem pravilno uporabljati slovnična in pravopisna pravila.
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1
PRILOGA
BESEDILO 1

Omarica
Letos sem počitnice preživel pri svoji babici, ki živi v stari hiši, polni
zanimivih predmetov.
Na hodniku ima omarico za odlaganje ključev, mobilnih telefonov,
denarnic, časopisov ter za shranjevanje dežnikov, čevljev in copat.
Omarica stoji na šestih kratkih nogicah in je pravokotne oblike. Dolga je
150 cm, visoka 80 cm in široka 40 cm. Razdeljena je na tri enake
navpične dele. Levi in desni del se zapirata z vrati, srednji del ima štiri
enako dolge predale. Levi in desni del omarice imata v notranjosti tri
police za shranjevanje čevljev in copat. V predalih ima shranjene
dežnike.
Omarica je narejena iz orehovega lesa in je temno rjave barve. Ročaji na
vratih in na predalih so kovinski.

SLOVAR:
omarica – majhna omara
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2
BESEDILO 2

Josip Vandot

Kekec in Bedanec

Bedanec je ujel Kekca in ga privezal na pograd.
Kekec ni mogel zaspati, vse telo ga je bolelo in šumelo mu je v glavi. A ni
obupal.
Tudi vi ne boste spali, stric Bedanec, si je rekel. Bo že Kekec poskrbel za
to. Obrnil se je, da se je z glavo skoraj dotikal stene, prislonil dlani k
ustom in pričel oponašati sovo.
»Uhu-tevjem-tevjem-uhu!«
Kočo je napolnil krik. Bedanec je padel s pograda, strmel je k vratom in
se tresel po vsem telesu.
»Spet je tu sova,« je zastokal. »Danes me straši že drugič. Jo slišiš,
Kekec? Vsaj oglasi se, Kekec, da me ne bo tako strah!«
Kekec je pomolčal in spet zaskovikal. Bedanec je planil od pograda
h Kekcu in ga stresel za ramo.
»Vstani, Kekec! Reši me sove, pa te jutri ne bom več privezal k drevesu!
Le okoli pasu, da mi ne pobegneš. Pa jesti ti bom prinesel pa piti, samo
reši me!«
Kekec se je zasmejal v pest. Še enkrat je tiho zaskovikal, potem pa je
s pestjo potolkel po steni.
»Ššš!« je zasikal. »Sova, proč! Bedanec ne more spati.«
Kočo je spet napolnila tišina in Bedanec se je vrnil na pograd.
(Prirejeno po: Moje branje – svet in sanje, Berilo za 3. razred devetletne osnovne šole,
Izolit, Domžale 2005.)

SLOVAR:
pograd – preprosto, nadstropno ležišče
strmeti – gledati nepremično
skovikati – oglašati se z glasom sove
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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 Razglednica.
B Opis predmeta.
C Opis osebe.
D Opis poklica.
(1 točka)
2. V katerem prostoru stoji omarica?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A V kopalnici.
B V kurilnici.
C V shrambi.
D Na hodniku.
(1 točka)

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

431

1
3. Ali so glede na besedilo spodaj zapisane trditve pravilne?
Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI.
Če je trditev nepravilna, obkroži NE DRŽI.
a)

Omarica stoji na šestih kratkih nogicah.

DRŽI

NE DRŽI

b)

Omarica je pravokotne oblike.

DRŽI

NE DRŽI

c)

Tudi desni del se zapira z vrati.

DRŽI

NE DRŽI

d)

V srednjem delu so trije predali.

DRŽI

NE DRŽI

e)

Ročaji na vratih in na predalih so kovinski.

DRŽI

NE DRŽI
(5 točk)

4. Koliko meri omarica?
Dopolni poved s številkami.
Omarica je dolga ________ cm, visoka ________ cm in široka ________ cm.
(3 točke)
5. Čemu je namenjena omarica?
Obkroži črko pred tremi pravilnimi odgovori.
A Za shranjevanje živil.
B Za odlaganje ključev.
C Za shranjevanje zdravil.
D Za odlaganje knjig.
E Za shranjevanje dežnikov.
F

Za odlaganje mobilnih telefonov.
(3 točke)
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6. Preberi vprašanje.
a) Iz katerega lesa je narejena omarica? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A Iz češnjevega lesa.
B Iz smrekovega lesa.
C Iz orehovega lesa.
D Iz bukovega lesa.
b) Kakšne barve je omarica? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Svetlo modre barve.
B Svetlo rjave barve.
C Temno rjave barve.
D Temno zelene barve.
(2 točki)
7. Dopolni poved. Številko v oklepaju zapiši z besedo.
a) Tomaž je bil _________________________ (16.) na tekmovanju v teku.
b) Petra je kupila __________________ (4) vstopnice za ogled predstave.
(3 točke)
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8. Zapiši ustrezno ločilo na koncu povedi.
a) Kje so rokavice in šal
b) Kam pospraviš copate
c) V omari so pospravljena oblačila
(3 točke)
9. Besedam spodaj določi nadpomenko. Nadpomenko napiši na črto.
a) krilo, jopica, nogavice – ______________________
b) stol, postelja, miza – _________________________
(2 točki)
10. Poved spodaj ustrezno dopolni.
Izberi med naslednjimi besedami: pri, iz, h, na, k.
a) Peter je ________ predala vzel nogavice.
b) Lučka je na obisku _______ sošolcu Janezu.
(2 točki)
11. Koliko odstavkov ima prebrano besedilo?
Odgovor napiši na črto.
_______________________________
(1 točka)
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12. Oglej si sliko in opiši hladilnik v petih povedih. V povedi vključi opis
hladilnika in opis njegove uporabnosti. Povedi napiši na črte.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(4 točke)
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2
II. DEL
Pozorno preberi besedilo 2 in reši naloge.

1. a) Kdo je avtor besedila?
Ime in priimek avtorja napiši na črto.
____________________________________
b) Na črto napiši naslov besedila.
____________________________________
(2 točki)
2. O čem govori besedilo?
Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI.
Če je trditev nepravilna, obkroži NE DRŽI.
a) Kekec ni mogel zaspati.

DRŽI

NE DRŽI

b) Bedanec se je tresel po vsem telesu.

DRŽI

NE DRŽI

c) Bedanec je planil iz hiše.

DRŽI

NE DRŽI

d) Kekec je potolkel po mizi.

DRŽI

NE DRŽI
(4 točke)
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3. S katerimi glasovi je Kekec oponašal sovo?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A Uhu-tevjem-tevjem-uhu.
B Uhu-tevjem-uhu-tevjem.
C Uhu-uhu-tevjem-tevjem.
D Uhu-uhu-uhu-uhu.
(1 točka)
4. Dopolni poved glede na prebrano besedilo.
Pomagaj si s spodaj naštetimi besedami:
pest, tišina, svetloba, šumelo, obraz, vrelo.
a) Kekcu je ______________________________ v glavi.
b) Kekec se je zasmejal v ______________________________.
c) Kočo je spet napolnila ______________________________.
(3 točke)
5. Kateri značajski lastnosti sta imela Bedanec in Kekec?
Dopolni poved glede na prebrano besedilo. Pomagaj si s spodaj
naštetimi besedami:
zvit, prestrašen, pozabljiv, gostoljuben, srečen.
a) Bedanec je bil ________________________________.
b) Kekec je bil ________________________________.
(2 točki)
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6. Ali so glede na prebrano besedilo spodaj zapisane trditve pravilne?
Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI.
Če je trditev nepravilna, obkroži NE DRŽI.
a) Kekec je pregnal pravo sovo.

DRŽI

NE DRŽI

b) Kekec je na koncu pomiril Bedanca.

DRŽI

NE DRŽI

c) Kekec pri Bedancu ni bil nikoli lačen.

DRŽI

NE DRŽI

d) V kočo je priletela sova.

DRŽI

NE DRŽI
(4 točke)

7. Kaj pomeni, da prostor napolni tišina?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A V prostoru je zabava.
B V prostoru vsi utihnejo.
C V prostoru je vse čisto.
D V prostoru teče voda.
(1 točka)
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8. Napiši, kako sta Kekec in Bedanec preživela naslednji dan glede na
Bedančevo obljubo. Ne prepisuj povedi iz besedila. Na črte napiši pet
povedi.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(3 točke)
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4.2.10.2 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom iz
slovenščine v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Struktura preizkusa se v šolskem letu 2014/2015 ni spremenila glede na predhodna šolska leta.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.10.2.1: 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

98
50
50
26,84
53,67
15,50
0,54
0,87

Preizkus znanja iz slovenščine je opravljalo 98 učencev. Od 50 možnih točk so v povprečju osvojili 26,84 (53,68 %)
točke. V I. delu so učenci reševali naloge s pomočjo neumetnostnega besedila (Bela štorklja), kjer so lahko osvojili
30 točk od 50. V povprečju so osvojili 15,8 (52,67 %) točke. V II. delu preizkusa je bilo izhodiščno umetnostno
besedilo (Fran Milčinski, Kako sta se skušala Butalec in Tepanjčan). Od 20 možnih točk so učenci v povprečju osvojili
11,02 (56,1 %) točke. Minimalno število doseženih točk v preizkusu je bilo 0 (0 %). Dosegel jih je en učenec. Največ,
44 (88 %) točk je dosegel le en učenec. Maksimalnega števila točk ni dosegel nihče.
Frekvenčna porazdelitev dosežkov učencev je nekoliko levo asimetrična. Pet dosežkov beležimo med 0 % in 28 %
Nekoliko izrazitejši vrhovi so opazni pri 22, 28 in 31 ter 34 točkah (44 %, 56 %, 62 % in 68 %).
Povprečni IT celotnega preizkusa je 0,54. Učenci so nekoliko bolje reševali naloge umetnostnega dela. Tu je IT 0,56.
Medtem ko so naloge z neumetnostnim besedilom reševali nekoliko slabše, kar izkazuje IT, ki je v tem delu 0,54.
V indeksu diskriminativnosti tokrat dela nista izenačena, vendar oba primerno dobro ločujeta učence med seboj.
Njegova vrednost v neumetnostnem delu je 0,30, v umetnostnem pa 0,35.

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

441

Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.10.2.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri slovenščini (NIS), 9. razred

Preverjanje znanja je opravilo 60 učencev in 38 učenk. Večja razlika v številu učencev in učenk izhaja iz
prostovoljnega opravljanja NPZ-ja in iz dejstva, da prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom obiskuje večje število učencev kakor učenk. Primerjava dosežkov po spolu, zaradi neizenačenega
števila glede na spol, ne da realnega vpogleda v dosežke po spolu. Kljub temu pa lahko razberemo, da so le
učenke dosegale najvišje rezultate (80 in več odstotnih točk), medtem ko med najnižjimi rezultati niso zastopane
in je njihov najnižji rezultat 35 odstotnih točk. Med ostalimi intervali odstotnih točk je delež učencev večji in
dosegajo tudi najnižje dosežke (pod 30 % točk). Najnižji rezultat (0 % točk) pripada učencu. Takšen rezultat
posameznega učenca bi lahko bil tudi posledica nezainteresiranosti za opravljanje preizkusa.
V posameznih regijah se odloča za opravljanje NPZ-ja iz slovenščine zelo različno število učencev in različno
število šol; v nekaterih regijah tudi samo ena šola. Iz Jugovzhodne, Notranjsko-kraške in Obalno-kraške se
preverjanja ni udeležila nobena šola.
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Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju v 9. razredu
Slika 4.2.10.2.2: Porazdelitev točk pri slovenščini (NIS), 9. razred

ZELENO OBMOČJE

V zeleno območje sodijo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo
spodnjo mejo četrtine dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri petih nalogah (2, 3, 4, 5 in 7 – skupaj 8 postavk) smo preverjali miselne procese na I.
taksonomski stopnji (znanje, prepoznavanje), pri eni nalogi (12 – 2 postavki) pa na II. taksonomski stopnji
(razumevanje, uporaba znanja).
Tipi nalog: Največ je nalog alternativnega tipa (4 postavke), sledijo naloge dopolnjevanja (3 postavke),
obkroževanja (2 postavki) in naloga kratkega odgovora (1 postavka).
Učenci:
− prepoznajo namen in temo besedila (naloga 1.02.1);
− iščejo zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu) (naloge 1.03.1, 1.03.2, 1.03.3, 1.03.4, 1.04.1, 1.05.1 in
1.07.1);
iz
besedila izpišejo samostalnike v slovarski obliki – samostalnik postavijo v ustrezen sklon glede na
−
besedilo (nalogi 1.12.1 in 1.12.2).
Učenci prepoznajo osnovne podatke o in v neumetnostnem besedilu ter pravilno postavijo samostalnik v ustrezen
sklon.
Primer: naloga 1.3
Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri treh nalogah (1, 2 in 5 – skupaj 4 postavke) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (znanje, prepoznavanje), pri eni nalogi (7 – 1 postavka) pa na II. taksonomski stopnji
(razumevanje, uporaba znanja).
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V rumeno območje so se uvrstile naloge kratkega odgovora in alternativnega tipa.
Učenci:
− poiščejo podatek iz umetnostnega besedila (naloge 2.01.1, 2.05.1 in 2.05.2);
− ugotavljajo dogajalni prostor (naloga 2.02.2);
− razčlenjujejo dogajanje na dogajalne enote – razčlenijo samo začetek dogajanja (naloga 2.07.1).
Učenci prepoznajo osnovne podatke iz besedila in poimenujejo dogajalni prostor. Prepoznajo le začetek zaporedja
dogodkov.
Primer: naloga 2.1
RUMENO OBMOČJE

V rumeno območje sodijo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo
mejo med polovicama dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri treh nalogah (1, 5 in 6 – skupaj 3 postavke) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (znanje, prepoznavanje).
Tipi nalog: Naloge uvrščamo med tipe nalog kratkega odgovora in povezovanja.
Učenci:
− iščejo zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu) – poiščejo leto izdaje knjige (naloga 1.01.2), ustrezno
dopolnijo poved (naloga 1.05.2) in zapišejo numeričen podatek (naloga 1.06.1).
Učenci v besedilu poiščejo zahtevnejši podatek.
Primer: naloga 1.06
Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (2 in 5 – skupaj 2 postavki) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (znanje, prepoznavanje), pri treh nalogah (7, 8 in 9 – skupaj 4 postavke) pa na II. taksonomski
stopnji (razumevanje, uporaba znanja).
V rumeno območje so se uvrstile naloge obkroževanja, kratkega odgovora, razvrščanja, alternativnega tipa in
zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− ločijo glavne in stranske književne osebe (naloga 2.02.1);
− poiščejo podatek iz umetnostnega besedila (naloga 2.05.3);
− razčlenjujejo dogajanje na dogajalne enote – postavijo vse dogodke v ustrezno zaporedje (nalogi 2.07.2 in
2.07.3);
− najdejo razlago za ravnanje književnih oseb, če jo je mogoče izpeljati iz literarnega dogajanja
(naloga 2.08.1);
− poskušajo razumeti psihološke lastnosti književne osebe, in sicer na podlagi dogajanja, dialoga in ravnanja
književne osebe (naloga 2.09.1).
Učenci prepoznajo posredne podatke iz besedila in poimenujejo književne osebe. Vse dogodke postavijo v ustrezno
časovno zaporedje. Razumejo besedne zveze s prenesenim pomenom.
Primer: naloga 2.09
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RDEČE OBMOČJE

V rdeče območje sodijo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo
zgornjo mejo tretje četrtine dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (9 in 14 – skupaj 4 postavke) smo preverjali miselne procese na
II. taksonomski stopnji (razumevanje, uporaba znanja), pri eni nalogi (15 – skupaj 1 postavka) pa delovanje na
III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: V rdečem območju so naloge kratkega odgovora in dopolnjevanja ter zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− iščejo zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu) – v besedilu najdejo dva dejavnika (nalogi 1.09.1 in
1.09.2);
− v besedilu opazujejo stopnjevanje pridevnika – postavijo pridevnik v ustrezno obliko z opisnim
stopnjevanjem (naloga 1.14.4) in s stopnjevanjem s prislovom (naloga 1.14.2);
sami
pretvorijo miselni vzorec oziroma dispozicijske točke v zapisano besedilo; pri tem skušajo besedilo
−
členiti na uvod, jedro in zaključek ter na odstavke – uporabijo vse besede iz miselnega vzorca (naloga
1.15.1).
Prepoznajo več zahtevnejših podatkov iz besedila in pretvorijo besede iz miselnega vzorca v besedilo. Pri
stopnjevanju pridevnika ustrezno stopnjujejo zgolj presežnik.
Primer: naloga 1.09
Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (4 – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje, prepoznavanje).
Tipi nalog: Nalogo uvrščamo med naloge kratkega odgovora.
Učenci:
− razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja književnega besedila – poiščejo podatek o
književni osebi (naloga 2.04.1).
Primer: naloga 2.04
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MODRO OBMOČJE

V modro območje sodijo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri slovenščini določajo
mejo zgornje desetine dosežkov.
Neumetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (7 – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje, prepoznavanje) in pri eni nalogi (11 – skupaj 3 postavke) na II. taksonomski stopnji (razumevanje, uporaba
znanja).
Tipi nalog: Naloge so tipa kratkega odgovora in zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− prepišejo besedilo; pri tem pazijo na njegovo zunanjo oblikovanost, čitljivost in estetskost pisave
(naloga 1.07.2);
− iz besedila izpišejo samostalnike v slovarski obliki – samostalnik ženskega (naloga 1.11.1), srednjega
(naloga 1.11.2) in moškega (naloga 1.11.3) spola.
Učenci v modrem območju poznajo večino slovnice: ločijo tudi samostalnike po spolu in so natančni pri prepisu iz
izhodiščnega besedila.
Primer: naloga 1.11
Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (3 in 6 – skupaj 2 postavki) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (znanje, prepoznavanje), pri eni nalogi (8 – skupaj 1 postavka) na II. taksonomski stopnji
(razumevanje, uporaba znanja), pri eni nalogi (10 – 1 postavka) pa delovanje na III. taksonomski stopnji (analiza,
sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogami obkroževanja in zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− prepoznavajo književne zvrsti in vrste – besedilo prepoznajo kot humoresko (naloga 2.03.2);
− razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja književnega besedila, dogajalni kliše – iz besedila
prepišejo poved glede na podan kriterij (naloga 2.06.1);
poskušajo
razumeti psihološke lastnosti književne osebe, in sicer na podlagi dogajanja, dialoga in ravnanja
−
književne osebe – povzamejo skupno lastnost glavnih oseb (naloga 2.08.3);
− ustvarjajo svoje domišljijske svetove, ki se dogajajo v preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti (nov konec
zgodbe) – napišejo nov, vsebinsko ustrezen konec (naloga 2.10.1).
Učenci v modrem območju natančneje berejo umetnostno besedilo, zato prepoznajo in uporabijo zahtevnejše
podatke. Prepoznajo zvrst književnega besedila. Samostojno zapišejo avtorski sklep zgodbe glede na dani kriterij.
Primer: naloga 2.06
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NAD MODRIM OBMOČJEM

V to območje sodijo naloge, ki jih tudi učenci z najvišjimi dosežki niso rešili s 65-odstotno uspešnostjo.
Neumetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (1 in 8 – skupaj 3 postavke) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (znanje, prepoznavanje), pri eni nalogi (13 – skupaj 2 postavki) na II. taksonomski stopnji
(razumevanje, uporaba znanja), pri dveh nalogah (10 in 15 – skupaj 3 postavke) pa delovanje na III. taksonomski
stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogami kratkih odgovorov in zapisa kratkih odgovorov.
Učenci NE:
− poiščejo zahtevanega podatka (tudi v nebesednem delu) – v navedenem viru ne prepoznajo pravega
naslova knjige (naloge 1.01.1), v besedilu ne znajo poiskati besed glede na podan kriterij (nalogi 1.08.1 in
1.08.2);
− s preprosto definicijo in ob zgledih ne uspejo razložiti pomena besede (osnovne razločevalne lastnosti)
(naloga 1.10.1);
usvajajo
osnovnih pravil slovenskega pravopisa z vajami – napačno uporabljajo predloge (nalogi 1.13.1 in
−
1.13.2);
− pišejo krajših besedil ob učiteljevi pomoči ali sami (naloga 1.15.2);
− usvajajo osnovnih pravil slovenskega pravopisa (naloga 1.15.3).
Tudi najuspešnejši učenci ne poiščejo in natančno ne prepišejo vseh zahtevanih podatkov iz besedila ali
sobesedila. Napačno uporabljajo predloge. Njihov samostojni zapis še vedno ni vsebinsko in jezikovno ni
popolnoma ustrezen.
Primer: naloga 13
Umetnostno besedilo
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (3 – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(znanje, prepoznavanje), pri eni nalogi (8 – skupaj 2 postavki) na II. taksonomski stopnji (razumevanje, uporaba
znanja) in pri eni nalogi (10 – skupaj 2 postavki) delovanje na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in
vrednotenje).
Tipi nalog: Znanje smo preverjali z nalogami obkroževanja, kratkega odgovora in z zapisom kratkega odgovora.
Učenci NE:
− prepoznavajo književnih zvrsti in vrst – izhodiščnega besedila ne prepoznajo kot proznega (naloga 2.03.1);
− zaznavajo in razumevajo besed s prenesenim pomenom: poosebitev, primer in stalnih okrasnih pridevkov
(naloga 2.08.2);
− pišejo krajših besedil ob učiteljevi pomoči ali sami (naloga 2.10.2);
− usvajajo osnovnih pravil slovenskega pravopisa – pri samostojnem zapisu naredijo preveč pravopisnih
napak (naloga 2.10.3).
Tudi najuspešnejši učenci ne ločijo književnih zvrsti. Ne razumejo vseh besed s prenesenim pomenom. Niso v celoti
uspešni pri zapisu vsebinsko zaokroženega in jezikovno ustreznega avtorskega sklepa zgodbe.
Primer: naloga 2.08
Opomba: V območje nad modrim se je uvrstila postavka b), postavka a) sodi v rumeno, postavka c) pa v
modro območje.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.10.2.2: Specifikacijska tabela, slovenščina (NIS), 9. razred
Naloga

Točke

Vsebina

Cilj – učenec

I. del (Neumetnostno besedilo: Bela štorklja, Drago Perko, Slovenija - pokrajine in ljudje, Mladinska knjiga, Ljubljana 1998.)
1.1
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
1
1.2
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
2.1
1
NUB
Prepozna namen in temo besedila.
2
3.1
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
3
3.2
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
3.3
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
3.4
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
4.1
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
4
5.1
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
5
5.2
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
6.1
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
6
7.1
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
7
7.2.
1
JEZIK
Prepiše besedilo; pri tem pazijo na njegovo zunanjo oblikovanost, čitljivost in estetskost pisave.
8.1
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
8
8.2
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
9.1
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
9
9.2.
1
NUB
Išče zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu).
10.1
1
NUB
S preprosto definicijo in ob zgledih skuša razložiti pomen besede (osnovne razločevalne lastnosti).
10
11.1
1
JEZIK
Iz besedila izpiše samostalnike v slovarski obliki.
11
11.2
1
JEZIK
Iz besedila izpiše samostalnike v slovarski obliki.
11.3
1
JEZIK
Iz besedila izpiše samostalnike v slovarski obliki.
12.1
1
JEZIK
Iz besedila izpiše samostalnike v slovarski obliki.
12
12.2
1
JEZIK
Iz besedila izpiše samostalnike v slovarski obliki.
13.1
1
JEZIK
Z vajami usvaja osnovna pravila slovenskega pravopisa.
13
13.2
1
JEZIK
Z vajami usvaja osnovna pravila slovenskega pravopisa.
14.1
1
JEZIK
V besedilu opazuje stopnjevanje pridevnika.
14
14.2
1
JEZIK
V besedilu opazuje stopnjevanje pridevnika.
15.1
1
NUB
Sam pretvori miselni vzorec oziroma dispozicijske točke v zapisano besedilo; pri tem skuša besedilo
15
15.2
1
NUB
Ob učiteljevi pomoči/sam piše krajša besedila.
15.3
1
NUB
Usvaja osnovna pravila slovenskega pravopisa.
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Standard
znanja

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Taksonomska Območje
stopnja

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III

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

Naloga

Točke

Vsebina

Standard
znanja

Cilj – učenec

II. del (Umetnostno besedilo: Fran Miličinski, Kako sta se skušala Butelec in Tepanjčan, http://sl.wikisource.org/wiki/Butalci.)
1.1
1
UB
Poišče podatek iz umetnostnega besedila.
1

Taksonomska Območje
stopnja

M

I

zeleno

2.1
2.2
3.1
3.2
4.1

1
1
1
1
1

UB
UB
UB
UB
UB

Loči glavne in stranske književne osebe.
Ugotavlja dogajalni prostor.
Prepoznava književne zvrsti in vrste.
Prepoznava književne zvrsti in vrste.
Razvija sposobnosti branja, razumevanja in vrednotenja književnega besedila.

M
M
M
M
M

I
I
I
I
I

rumeno
zeleno
nad modrim
modro
rdeče

5.1
5.2
5.3
6.1

1
1
1
1

UB
UB
UB
UB

Poišče podatek iz umetnostnega besedila.
Poišče podatek iz umetnostnega besedila.
Poišče podatek iz umetnostnega besedila.
Razvija sposobnosti branja, razumevanja in vrednotenja književnega besedila dogajalni kliše.

M
M
M
M

I
I
I
I

zeleno
zeleno
rumeno
modro

7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3

1
1
1
1
1
1

UB
UB
UB
UB
UB
UB

M
M
M
M
M
M

II
II
II
II
II
II

zeleno
rumeno
rumeno
rumeno
nad modrim
modro

9

9.1

1

UB

T

II

rumeno

10

10.1

1

UB

T

III

modro

10.2
10.3

1
1

UB
UB

Razčlenjuje dogajanje na dogajalne enote.
Razčlenjuje dogajanje na dogajalne enote.
Razčlenjuje dogajanje na dogajalne enote.
Najde razlago za ravnanje književnih oseb, če jo je mogoče izpeljati iz literarnega dogajanja.
Zaznava in razumeva besede s prenesenim pomenom: poosebitev, primera in stalni okrasni pridevek.
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.
Ustvarja svoje domišljijske svetove, ki se dogajajo v preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti (nov konec
zgodbe).
Ob učiteljevi pomoči/sam piše krajša besedila.
Usvaja osnovna pravila slovenskega pravopisa.

T
T

III
III

nad modrim
nad modrim

2
3
4
5

6
7

8

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: NUB – neumetnostno besedilo; UB – umetnostno besedilo oziroma JEZIK, če z vprašanjem/delom naloge/nalogo preverjamo
slovnična in pravopisna pravila.
Cilj – učenec: zapisan cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu.
Standard znanja: zapisan standard znanja, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga: M – minimalni, T – temeljni; povzeto po Učnem načrtu.
Taksonomska stopnja (po Bloomu): zapisana taksonomska stopnja vprašanja/dela naloge/naloge: I. – znanje in prepoznavanje, II. – razumevanje in uporaba, III. – analiza in sinteza ter vrednotenje.
Območje: zapisno območje, v katero se je uvrstilo vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Opisih dosežkov učencev 9. razreda pri NPZ-ju v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS-om.
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Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli
Dosežki učencev po vsebini glede na indeks težavnosti
Dosežki neumetnostnega dela (povprečni IT = 0,54) preizkusa so nekoliko nižji od dosežkov umetnostnega dela
(povprečni IT = 0,56). Neumetnostni del preizkusa lahko razdelimo še na naloge, ki jih učenci rešujejo z uporabo
besedila in jezikovne naloge.
Slika 4.2.10.2.3: Dosežki učencev po vsebini glede na indeks težavnosti
0,57
0,56

0,56

Indeks težavnosti

0,55
0,54
0,53
0,52

0,52

0,51
0,5
Neumetnostni del

Umetnostni del
Vsebinska področja

Med nalogami branja in razumevanja neumetnostnega besedila so učenci najuspešneje rešili naloge 1.2.1,
1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, pri katerih so morali poiskati zahtevani podatek iz besedila in v nalogi obkrožiti ustrezno trditev.
Dobre rezultate so dosegali tudi pri nalogah 1.6.1 in 1.7.1, kjer je bilo prav tako potrebno v besedilu poiskati
zahtevani podatek in ga zapisati na ustrezno mesto. Pri reševanju tovrstnih nalog so bili zelo uspešni.
Zelo slabo so učenci rešili nalogi 1.1.1, kjer je bilo potrebno zapisati naslov knjige, v kateri je izšlo izhodiščno
besedilo, in 1.8.2. Pri obeh nalogah so morali v besedilu poiskati podatek, ki ni bil tako očiten in je zahteval
pozornejše branje. Nizki rezultati so bili doseženi pri nalogah 1.15.2. in 1.15.3, kjer je bilo potrebno samostojno
zapisati krajše besedilo.
Na področju jezika so učenci dosegali precej nižje rezultate. Povprečni IT je 0,41, medtem ko je na področju
razumevanja besedila, torej nalog, ki preverjajo predvsem bralno razumevanje, povprečni IT 0,59. Učenci so
najuspešneje reševali naloge 1.12.1 in 1.12.2, kjer so v dani povedi samostalnika postavili v ustrezni obliki.
Najslabše so reševali nalogi 1.13.1 in 1.13.2, kjer je bilo potrebno izkazati znanje osnovnih pravil slovenskega
pravopisa. Presenetljivo pa so bili doseženi slabi rezultati pri nalogi 1.11.3, kjer so učenci v dani povedi iskali
samostalnik moškega spola.
V delu preizkusa, povezanem z branjem in razumevanjem umetnostnega besedila, so bili tokrat najuspešnejši
pri nalogi 2.5.2, kjer so morali poiskati podatek iz umetnostnega besedila, in pri nalogi 2.7.1, kjer je bilo potrebno
razvrstiti podatke v pravilno časovno zaporedje. Učenci so uspešno določili začetek zgodbe. Uspešno so reševali
tudi nalogo 2.2.2, pri kateri je bilo potrebno določiti dogajalni prostor. Dobre rezultate so dosegali pri nalogah, kjer
je bilo potrebno poiskati določen podatek iz besedila in pokazati sposobnost za identifikacijo, in sicer določiti
glavne in stranske književne osebe (2.2.1).
Najslabše so rešili nalogi 2.8.1 in 2.8.2, pri katerih je bilo potrebno poiskati razlago za ravnanje književnih oseb.
Pričakovano slabše so rešili nalogo 2.10.2, kjer so morali v sedmih povedih napisati nov konec zgodbe, in nalogo
2.10.3, kjer je bil zahtevan jezikovno pravilen zapis povedi.
Samostojno izražanje, utemeljevanje, razlaganje, tako ustno kot pisno, povzroča učencem, ki se šolajo v
izobraževalnem programu z NIS-om, velike težave, zato je tudi pričakovano, da je tovrstne naloge ustrezno rešilo
le manjše število učencev.
Tokrat so bili učenci nekoliko uspešnejši pri reševanju nalog, ki so se nanašale na umetnostno besedilo, in to
predvsem pri nalogah, kjer je bilo potrebno v besedilu poiskati določen podatek. Nekoliko manj uspešno so
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reševali naloge, ki so se navezovale na neumetnostno besedilo. Najslabši rezultati so zabeleženi pri nalogah,
ki preverjajo znanje in uporabo osnovnih pravil slovenskega pravopisa.
Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
V I. delu preizkusa, ki so ga učenci reševali ob branju neumetnostnega besedila, je bilo petnajst nalog na vseh
taksonomskih stopnjah (osem na I., pet na II. in dve na III. stopnji). Težavnost nalog s taksonomskimi
stopnjami enakomerno narašča. Tako so učenci v skladu s pričakovanji najboljše dosežke dosegali pri
nalogah na I. taksonomski stopnji (povprečni IT = 0,67), slabše pri nalogah na II. taksonomski stopnji
(povprečni IT = 0,42), pričakovano najslabše pa pri nalogah na III. taksonomski stopnji (povprečni IT = 0,30).
Slika 4.2.10.2.4: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti v neumetnostnem delu
preizkusa
0,8
0,7
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Indeks težavnosti

0,6
0,5

0,42

0,4
0,3

0,3
0,2
0,1
0
1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

Taksonomske stopnje

Na I. taksonomski stopnji so bili učenci najuspešnejši pri reševanju naloge 1.2.1, kjer so morali prepoznati namen
in temo besedila. Dobro so reševali tudi naloge 1.3.1, 1.3.2. in 1.4.1, pri katerih so morali poiskati zahtevan podatek
iz besedila.
Manj uspešni so bili pri nalogi 1.8.2, kjer so prav tako morali poiskati drugi zahtevani podatek iz besedila in
samostojno zapisati ustrezen odgovor. Slabše so reševali nalogo 1.7.2, pri kateri je bilo potrebno natančno
prepisati izbrano oziroma ustrezno poved.
Naloge na II. taksonomski stopnji so učenci pričakovano nekoliko slabše reševali, saj le-te zahtevajo zahtevnejše
miselne procese, kot sta razumevanje in uporaba. Najboljše rezultate so dosegli pri nalogah 1.12.1 in 1.12.2, kjer
so izkazali znanje glede uporabe samostalnika v ustrezni sklonski obliki.
Najslabše pa so reševali nalogo 1.14.1,kjer je bilo potrebno pokazati znanje o pravilnem stopnjevanju pridevnika,
ter nalogi 1.13.1 in 1.13.2, pri katerih je bilo potrebno izkazati znanje osnovnih pravil slovenskega pravopisa
oziroma uporabe predlogov.
Na III. taksonomski stopnji so učenci izkazali največ znanja pri nalogi 1.15.1, kjer so ob pomoči miselnega vzorca
oblikovali samostojen opis živali z uporabo vseh besed iz miselnega vzorca. Najslabši rezultat pa so dosegli pri
nalogah 1.15.2, ki je zahtevala zapis besedila v obliki zaokrožene celote, in 1.15.3, kjer naj bi uporabili jezikovno
pravilen zapis povedi. Le redkim učencem je uspelo sestaviti zaokroženo celoto in v ustreznem številu povedi ter
ob uporabi vseh besed iz miselnega vzorca opisati psa.
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Slika 4.2.10.2.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti v umetnostnem delu
preizkusa
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Taksonomske stopnje

Na I. taksonomski stopnji so učenci zelo dobro rešili večino nalog. Najuspešnejši so bili pri nalogi 2.5.2, kjer je
bilo potrebno poiskati in obkrožiti pravilno jasno in nedvoumno trditev glede na prebrano besedilo. Prav tako so
zelo dobro reševali nalogo 2.2.2, kjer je bilo potrebno določiti glavni osebi iz besedila. Slabše so reševali nalogi
2.5.1 in 2.5.3, pri katerih je bilo potrebno iz besedila poiskati podatek, ki je od učenca zahteval natančno in
pozorno branje.
Na II. taksonomski stopnji so v povprečju mnogo slabše reševali naloge. Najbolje so rešili naloge 2.7.1, 2.7.2, in
2.7.3, kjer so morali določiti začetek zaporedja dogodkov iz besedila. Najnižje rezultate so dosegli pri nalogi 2.8.2,
kjer je bilo potrebno iz besedila izpisati besedno zvezo, s katero se Butalec norčuje iz Tepanjčana.
10. naloga II. dela preizkusa je preverjala miselne procese III. taksonomske stopnje. Pri tej nalogi so učenci
morali obnoviti in poustvariti prebrano krajše besedilo, in sicer napisati nov konec zgodbe, v katerem se
Tepanjčan odloči, da odpelje Butalčevo ženo Katro. Večina učencev je uspešno zapisala vsebinsko ustrezen konec,
velike težave pa so imeli pri oblikovanju zaokrožene celote in jezikovno pravilnem zapisu posameznih povedi. Tu
so dosegli zelo nizke rezultate.
Naloge v II. delu preizkusa, ki so ga učenci reševali ob branju umetnostnega besedila, so bile glede na
dosežke učencev na I. taksonomski stopnji enake težavnosti, saj so dosegli skoraj enake rezultate kakor pri
reševanju nalog ob neumetnostnem besedilu. Na II. taksonomski stopnji so pri umetnostnem besedilu
dosegli boljše rezultate in na III. pa bistveno slabše. Učenci so reševali naloge na I. in II. taksonomski stopnji v
skladu s pričakovanji, na III. pa nekoliko pod pričakovanji. Vzroki za nižje rezultate bi morda lahko pripisali
slabši bralni tehniki, omejenemu obsegu besedišča, s katerim operira večina učencev in se nanaša večinoma
le na vsakodnevno komunikacijo, manj pozornem branju in šibkemu bralnemu razumevanju učencev ter
večjim težavam na področju pisnega izražanja večine učencev, ki se šolajo na NIS-u.
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Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.2.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti v neumetnostnem in
umetnostnem delu preizkusa
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Pri neumetnostnem besedilu smo pri devetih nalogah preverjali minimalne standarde znanja in pri šestih
temeljne. Najboljše so reševali nalogi 1.2.1 in 1.4.1, kjer je bilo potrebno obkrožiti ustrezen odgovor. Zelo dobro so
med nalogami z minimalnimi standardi rešili tudi naloge alternativnega tipa 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, in 1.3.4, kjer so
morali v besedilu poiskati določene podatke in glede na prebrano besedilo določiti, ali zapisana trditev drži ali ne.
Najslabše so reševali nalogi 1.8.1 in 1.8.2, nalogi kratkega odgovora, kjer so morali poiskati zahtevana podatka iz
besedila in določiti besedi, s katerima je avtor opisal ravnanje ljudi s štorkljo.
Glede na minimalne standarde je bilo pričakovano, da bodo učenci pri teh nalogah dosegali višje dosežke.
Povprečni IT minimalnih standardov je bil 0,65.
Pričakovano so učenci dosegali nižje dosežke pri nalogah, kjer smo preverjali temeljne standarde, in sicer je bil
povprečni IT 0,37. Učenci so najbolje reševali nalogi 1.12.1 in 1.12.2, kjer so morali zapisati pravilno sklonsko obliko
danega samostalnika. Najslabše so reševali nalogi 1.11.3., kjer je bilo potrebno v stavku poiskati samostalnik
moškega spola in ga zapisati v obliki kratkega odgovora, in 1.14.1, kjer je bilo zahtevano stopnjevanje že
zapisanega pridevnika.
Pri umetnostnem besedilu smo pri osmih nalogah preverjali minimalne standarde znanja in pri dveh temeljne.
Najbolje med nalogami z minimalnimi standardi so rešili nalogo 2.5.2, nalogo alternativnega tipa, pri kateri je bilo
potrebno v besedilu poiskati določen podatek in obkrožiti ustrezno rešitev. Dobro so reševali tudi nalogo 2.7.2,
tipa razvrščanja, pri kateri je bilo potrebno določiti ustrezno zaporedje dogodkov iz začetka zgodbe.
Najslabše so rešili nalogi 2.8.2, kjer je bilo potrebno v izhodiščnem besedilu poiskati ustrezno besedno zvezo, in
2.8.1, kjer so morali poiskati razlago za ravnanje književne osebe, v tem primeru Tepanjčanovo.
Najbolje med nalogami s temeljnimi standardi so rešili 2.9.1, nalogo obkroževanja, pri kateri je moral učenec
razumeti, kaj je želel avtor povedati s povedjo »Butalci so se od nekdaj kosali s Tepanjčani zastran modrosti.« in
obkrožiti ustrezen odgovor. Najslabše so rešili nalogo 2.10.3, kjer so morali samostojno slovnično in pravopisno
pravilno napisati povedi.
Povprečni IT minimalnih standardov pri umetnostnem besedilu je bil 0,61. Pri nalogi, kjer smo preverjali temeljne
standarde znanja, pa je povprečni IT 0,31, kar je pod pričakovanji in nakazuje veliko šibkost na področju pisnega
izražanja učencev ob zaključku šolanja.
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Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.2.7: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti v neumetnostnem in umetnostnem delu
preizkusa

1

Naloge obkroževanja

Alternativni tip nalog

Naloge dopolnjevanja

Naloge zapisa kratkega odgovora

Naloge kratkega zapisa

Naloge razvrščanja

0,95

0,92

Indeks težavnosti

0,9

0,82
0,75

0,8
0,7

0,61

0,6

0,55

0,52

0,5
0,38

0,4

0,3

0,3

0,25

0,2
0,1
0
Neumetnostno besedilo

Umetnostno besedilo
Deli preizkusa

Naloge iz neumetnostnega besedila so zajele te tipe nalog: obkroževanja, dopolnjevanja, alternativnega tipa,
kratkega odgovora in zapis krajšega besedila.
Učenci so najbolje reševali naloge obkroževanja in alternativnega tipa. Slabše rezultate pa so dosegali pri nalogah,
pri katerih je bilo potrebno zapisati krajše besedilo.
Naloge iz umetnostnega besedila so zajele te tipe nalog: obkroževanja, razvrščanja, kratkega odgovora in zapisa
krajšega besedila.
Učenci so zelo dobro reševali naloge alternativnega tipa, prav tako kakor pri delu nalog z neumetnostnim
besedilom so tudi pri umetnostnem najslabše rezultate dosegali pri nalogah, kjer je bilo potrebno zapisati krajše
besedilo.
Sklepne ugotovitve
V primerjavi z lanskim šolskim letom se je NPZ-ja udeležilo nekoliko več učencev. Povprečni rezultati
preizkusa so v primerjavi z lanskimi nekoliko nižji in se tako že drugo leto znižujejo. V povprečju slabši
rezultati so tako na umetnostnem kot tudi na neumetnostnem delu preizkusa.
Razmerje glede udeležbe po spolu se ni bistveno spremenilo. Najvišje rezultate so dosegala dekleta, ni pa jih
bilo med najnižjimi. Glede na indeks težavnosti so učenci nekoliko bolje reševali naloge umetnostnega dela,
vendar razlika ni bila velika, iz česar lahko sklepamo, da sta bili obe besedili glede težavnosti primerljivi.
Pričakovano so učenci najbolje reševali naloge I. taksonomske stopnje, vendar pa so mnogo slabše kakor
pretekli dve leti reševali naloge III. taksonomske stopnje. Nižji rezultati bi lahko bili tudi posledica tega, da se
že nekaj let v NIS vključujejo učenci z izrazitejšimi težavami na posameznih kognitivnih področjih in nižjimi
intelektualnimi sposobnostmi, saj večina učencev ostaja v redni osnovni šoli in se vključuje v program z
enakovrednim standardom in dodatno strokovno pomočjo.
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1

PRILOGA
Besedilo 1

Bela štorklja
Bela štorklja je največji evropski ptič.
Dolga je od 95 do 110 cm in ima razpon
kril med 180 in 218 cm. Tehta od 2,3 do
4,5 kg. Prepoznamo jo po dolgem vratu
in nogah, črno-beli barvi ter rdeči
obarvanosti nog in kljuna. Črna so le
letalna peresa in trtica, po preostalem
telesu pa so peresa bela. Mladiči imajo
nekoliko bolj bledo obarvane noge in
kljun, ki se konča s temno konico.
V letu drži vrat iztegnjen, noge pa štrlijo izza repa. Na tleh hodi s počasnimi
koraki. Oglaša se skorajda ne, le ob srečanju na gnezdu odrasle štroklje
glasno trkajo s kljuni.
Doslej je bilo več popisov bele štorklje. Po zadnjem, objavljenem leta 1979, je
bilo ugotovljenih 168 gnezd. Izvaljenih je bilo 472 mladičev, od katerih se jih je
»speljalo« 359 ali 76 %. Bela štorklja najraje gnezdi na podeželju, in to na
strešnih slemenih, dimnikih, električnih drogovih in na posebej postavljenih
»gnezdilnih« drogovih. Le malo gnezd je bilo doslej najdenih na drevju, leta
1976 le 6 %.
Ker se hrani z žabami, jo ogrožajo predvsem melioracije močvirnih travnikov in
pogosta uničujoča neurja. Še iz šolskih klopi nam je štorklja znana kot značilna
ptica selivka, ki se jeseni odseli v daljno Afriko. Včasih, vendar redko, ostanejo
štorklje v Sloveniji tudi čez zimo.
Štorkljino gnezdo sredi vasi je ponos krajev v Pomurju. Ta velika ptica je
nekako domač, obvezen del vasi SV Slovenije. Ljudje jo imajo za neke vrste
simbol, ki ga znajo varovati in ščititi, kjer le morejo. Znan je primer, ko je vse
Pomurje iskalo in tudi našlo divjega lovca, ki je streljal nanje. Štorklja je
nekakšen zaščitni znak ne le Goričkega, temveč celotnega Pomurja.
(Prirejeno po: Drago Perko, Slovenija – pokrajine in ljudje, Mladinska knjiga, Ljubljana 1998.)

SLOVAR:
melioracija – izsuševanje močvirnih polj, travnikov …
se jih je speljalo – jih je vzletelo
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Besedilo 2

Fran Milčinski

Kako sta se skušala Butalec in Tepanjčan
Butalci so se od nekdaj kosali s Tepanjčani zastran modrosti.
Pa je prihajal Butalec iz vinograda, košek je nesel na roki, v košku je bilo
nekaj, pa je bilo pokrito z listjem, da se ni ločilo, kaj da je. Pa je srečal
Tepanjčana.
Ogovoril ga je: »Hej, Tepanjčan, leščerba modrosti, bakla učenosti! Ugani in
povej, kaj nesem v košku! Če uganeš, ti dam vse breskve, kar jih je notri!«
Je dejal Tepanjčan: »Breskve so.«
Se je začudil Butalec: »Če mi poveš, koliko jih imam v košku, ti jih dam vseh
šestdeset.«
Je dejal Tepanjčan: »Šestdeset.«
Se je začudil Butalec: »Strela skrtačena, če mi uganeš in poveš še to, kako je
ime moji ženi Katri, pa ti dam še ženo povrhu, kar tvoja naj bo!«
Je odgovoril Tepanjčan: »Nak, nak, toliko pa le nisem neumen, da bi jemal
tvojo babo Katro. Kar obdrži jo in še svojih šestdeset breskev zraven nje.«
(Vir: http://sl.wikisource.org/wiki/Butalci#Kako_sta_se_sku.C5.
A1ala_Butalec_in_Tepanj.C4.8Dan Pridobljeno: 29. 1. 2015.)

SLOVAR:
leščerba – preprosta svetilka na loj, olje
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I. DEL

Preberi besedilo 1 in reši naloge.
1. a) Na črto napiši naslov knjige, v kateri je izšlo besedilo Bela štorklja.
________________________________________________________________________

b) Na črto napiši leto izdaje knjige, v kateri je bilo objavljeno besedilo.
__________________________________________
(2 točki)

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

Bralca seznanja z možnostjo lova na štorklje.

B

Bralca seznanja z boleznimi, ki jih prenašajo štorklje.

C

Bralca seznanja z opisom štorklje in z njenim pomenom.

D

Bralca seznanja s škodo, ki jo povzročajo štorklje.
(1 točka)

3. Ali so navedene trditve glede na besedilo pravilne?
Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI, če ni, obkroži NE DRŽI.
Štorklja je majhen ptič.

DRŽI

NE DRŽI

Štorklja tehta do 4,5 kg.

DRŽI

NE DRŽI

Štorkljo prepoznamo po rjavo-beli barvi.

DRŽI

NE DRŽI

Štorklja hodi s hitrimi koraki.

DRŽI

NE DRŽI
(4 točke)
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4. Kaj pove o štorkljah prvi odstavek besedila?
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Kako številne so.

B

Kakšne so njihove telesne značilnosti.

C

Kako so ogrožene.

D

Kakšna je njihova prehrana.
(1 točka)

5. Na črte dopolni poved z besedami iz drugega odstavka besedila.
Bela štorklja najraje gnezdi na podeželju, in to

na _______________________ _______________________, dimnikih, električnih
drogovih in na posebej postavljenih ___________________________ drogovih.
(2 točki)

6. Koliko je bilo ugotovljenih gnezd bele štorklje po zadnjem popisu?
Odgovor napiši na črto.
_______________________________________________
(1 točka)

7. Iz tretjega odstavka besedila izpiši poved, ki omenja prehrano štorklje. Poved
napiši na črte.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 točki)
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8. Na črti napiši besedi, s katerima je avtor v četrtem odstavku opisal ravnanje ljudi
s štorkljo.
_______________________________________________
_______________________________________________
(2 točki)

9. Kaj ogroža belo štorkljo poleg divjih lovcev? Na črti napiši dva ogrožajoča
dejavnika.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 točki)

10. Zakaj je štorklja simbol Pomurja? Na črti napiši razlog in ga v povedi utemelji.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)
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11. V povedi spodaj poišči po en samostalnik za vsak spol. Samostalnike napiši na
črte.
Bela štorklja najraje gnezdi na podeželju, in to na strešnih slemenih, dimnikih,
električnih drogovih.
Samostalnik ženskega spola: ______________________________________
Samostalnik srednjega spola: ______________________________________
Samostalnik moškega spola: ______________________________________
(3 točke)

12. Na črti dopolni poved tako, da vsako besedo v oklepaju postaviš v pravilno
obliko.
Dolgonoge ptice, ki gnezdijo v (Prekmurje) _____________________________, so
(selivka) _________________________________.
(2 točki)

13. Popravi tri napake tako, da na črte napišeš pravilno poved.
V Sloveniji gnezdijo štorklje na Pomurju, v Ljubljanskem barju in v Cerkniškem
jezeru.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 točki)
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14. Pridevnik v oklepaju najprej stopnjuj v primernik in nato v presežnik in tako na črti
dopolni vsako poved.
a) Vrabčevka je lepa, sinica je (lepa) _____________________________,
lastovka je (lepa) _____________________________.
b) Fazan je pisan, petelin je (pisan) ___________________________________,
pav je (pisan) _________________________________________.
(2 točki)
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15. V sedmih povedih opiši psa. Opis naj bo smiselno povezan. V opisu uporabi vse
besede iz miselnega vzorca. Opis napiši na črte.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(3 točke)
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II. DEL
Preberi besedilo 2 in reši naloge.

1. Kdo je avtor prebranega besedila? Ime in priimek avtorja napiši na črto.
_______________________________________________
(1 točka)

2. a) Kateri glavni osebi nastopata v besedilu?
Odgovor napiši na črti.
__________________________________________
__________________________________________

b) Od kod je prihajala oseba, ki je nosila košek?
Odgovor napiši na črto.
__________________________________________
(2 točki)
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3. a) Katero književno zvrst predstavlja besedilo? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A

Dramatiko.

B

Prozo.

C

Poezijo.

b) Poimenuj vrsto književnega besedila. Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A

Pravljica.

B

Humoreska.

C

Roman.

D

Basen.
(2 točki)

4. Kako je bilo ime Butalčevi ženi?
Odgovor napiši na črto.
_______________________________________________
(1 točka)

5. Ali so glede na besedilo trditve spodaj pravilne? Če je trditev pravilna, obkroži
DRŽI, če ni, obkroži NE DRŽI.
Butalec je nesel breskve iz sadovnjaka.

DRŽI

NE DRŽI

Butalec je srečal Tepanjčana.

DRŽI

NE DRŽI

Butalec ni povedal, koliko breskev ima.

DRŽI

NE DRŽI
(3 točke)
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6. Iz besedila prepiši poved, v kateri Butalec pove, koliko breskev ima v košku.
Poved napiši na črti.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(1 točka)

7. Kako si sledijo dogodki v besedilu? Na črte označi pravilno zaporedje dogodkov s
številkami od 1 do 4.
_______ Butalec je Tepanjčanu obljubil breskve.
_______ Butalec je nosil košek in srečal Tepanjčana.
_______ Tepanjčan Katre ni hotel imeti.
_______ Butalec mu je obljubil svojo ženo.
(3 točke)
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8. a) Zakaj je Tepanjčan pravilno odgovoril na vsa Butalčeva vprašanja? Odgovor
napiši na črti.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b) Iz besedila izpiši eno besedno zvezo, s katero se Butalec norčuje iz
Tepanjčana. Besedno zvezo napiši na črto.
__________________________________________

c) Katera značilnost povezuje Tepanjčana in Butalca? Izmed naštetih
značilnosti izberi pravilno in jo napiši na črto.
skopuštvo, tekmovalnost, goljufivost, iznajdljivost
__________________________________________
(3 točke)

9. Kaj je želel avtor povedati s stavkom Butalci so se od nekdaj kosali s Tepanjčani
zastran modrosti? Obkroži črko pred pravilno trditvijo.
A

Butalci in Tepanjčani so se redno obiskovali.

B

Butalci in Tepanjčani so skupaj kosili travo.

C

Butalci in Tepanjčani so tekmovali, kdo je pametnejši.

D

Butalci in Tepanjčani so se vabili na kosilo.
(1 točka)
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10. Na črte v sedmih povedih napiši konec zgodbe, v katerem se Tepanjčan odloči,
da odpelje Butalčevo ženo Katro.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(3 točke)
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4.2.10.3 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom iz
matematike v 6. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Struktura preizkusa se v šolskem letu 2014/2015 ni spremenila.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.10.3.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti
Indeks diskriminativnosti

82
50
50
26,02
52,05
17,41
0,52
0,88
0,34

Preizkus znanja iz matematike je letos pisalo 82 učencev. Število učencev je od lani – l. 2014 (75 učencev) naraslo,
še vedno pa je nižje kakor leta 2013, ko je preizkus pisalo največ šestošolcev šol z nižjim izobrazbenim standardom
(90 učencev). Učenci so od 50 možnih točk povprečno osvojili 26,02 (52,02 %) točke. Maksimalnega števila točk ni
dosegel noben učenec. En učenec (1,22 %) je dosegel 45 točk (90 %), kar je manj kakor leta 2012 (1 učenec – 95 %)
ter 2013 in 2014, ko je po en učenec dosegel 98 % vseh točk. Eden učenec (1,22 %) ni dosegel nobene točke.
Minimalno število doseženih točk je tako letos najnižje do sedaj.
Frekvenčna porazdelitev dosežkov učencev je simetrična. Izrazit vrh je med 25 in 30 točkami (50 % – 60 %).
Podoben vrh se pojavi še pri 21 točkah (42 %).
Standardni odklon odstotnih točk 17,41 kaže na raznoliko znanje učencev. Glede na IT preizkusa (0,52) lahko
rečemo, da je bil celoten preizkus znanja ustrezno težek. Glede na pretekla leta – 2009 (61,08 % točke), 2010 (66,29 %
točke), 2011 (51,60 % točke), 2012 (55,90 % točke), 2013 (61,11 % točke) in 2014 (71,23 % točke), je bil letošnji
preizkus primerljivo težek s preizkusom iz leta 2011 (51,60 % točke).
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.10.3.1: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki (NIS), 6. razred

V šolskem letu 2014/2015 je NPZ za učence šol z nižjim izobrazbenim standardom pisalo 57 učencev in 25 učenk.
V primerjavi z letom 2014 je preizkus pisalo več učencev (2014 – 44 učencev) in manj učenk (2014 – 31 učenk).
Slika 4.2.10.3.1 prikazuje, da sta najnižji dosežek (0 % točk) in najvišji dosežek (90 % točk) dosegla učenca (lani sta
oba dosežka dosegli učenki). V območju z nižjimi dosežki (med 0 % in 35 %) je več učencev kakor učenk. V
območju, kjer je uvrščena večina otrok (med 35 % in 70 % točk), pa je število učencev izrazito večje od učenk, kar
je zagotovo tudi posledica večjega števila vpisa učencev v primerjavi z učenkami na osnovnih šolah z NIS-om, kar
ugotavljamo že več let. Tudi v območju z najboljšimi dosežki (70 % do 90 %) prevladujejo učenci pred učenkami.
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Slika 4.2.10.3.2: Primerjava porazdelitev dosežkov pri matematiki (NIS) po regijah, 6. razred
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Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju v 6. razredu
Slika 4.2.10.3.3: 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: Večina nalog zelenega območja je bila s področja aritmetike (7 postavk), dve nalogi (3 postavke) s
področja geometrije.
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (1. in 3. – skupaj 3 postavke) smo preverjali uporabo miselnih procesov
na I. taksonomski stopnji (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev), pri treh nalogah (6., 8. in 9. – 5 postavk)
na II. taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov) in pri dveh nalogah (11. in 12. – 2 postavki) na
III. taksonomski stopnji (uporaba kompleksnih postopkov).
Tipi nalog: Večina nalog je bila tipa kratkega odgovora, ena naloga obkroževanja in ena naloga alternativnega
tipa.
Učenci:
− štejejo nazaj od danega števila v obsegu do 1000 (naloga 01.1);
− šteje naprej od danega števila v obsegu do 1000 (naloga 01.2);
− razlikujejo desetiške enote – zapišejo števila, prikazana na pozicijskem računalu – stotice (naloga 03.1);
− pisno seštevajo naravna števila do 1000 s prehodom (nalogi 06.1 in 06.2);
− uporabljajo matematično geometrijsko terminologijo – vedo, da sta nasprotni stranici v kvadratu
vzporedni (naloga 08.4);
− izmerijo ravno črto z dvema točkama – izmerijo stranico pravokotnika (nalogi 09.1 in 09.2);
− pisno seštevajo naravna števila do 1000 brez prehoda – iščejo manjkajoče števke v računu seštevanja
(naloga 11.1);
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− izračunajo vrednost preprostega izraza z množenjem – med danimi izrazi poiščejo pravilno izračunanega –
upoštevanje pravila reševanja številskega izraza: reševanje od leve proti desni (naloga 12.1).
Učenci v zelenem območju imajo osnovno orientacijo v številski vrsti do 1000. Zanesljivo pisno seštevajo v obsegu
do 1000 in prepoznajo osnovne geometrijske like (kvadrat, pravokotnik).
Primer: naloga 06.1
Opomba: 1. in 2. postavka naloge sta v zelenem območju, 3. in 4. postavka pa nad modrim območjem.

RUMENO OBMOČJE

V rumeno območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo
mejo med polovicama dosežkov.
Vsebine: V rumenem območju so naloge aritmetike (11 postavk) in geometrije (3 postavke).
Taksonomske stopnje: Pri treh nalogah (1., 3. in 4. – skupaj 8 postavk) smo preverjali uporabo miselnih procesov
na I. taksonomski stopnji (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev), pri dveh nalogah (5. in 7. – 5 postavk) na
II. taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov) in pri eni nalogi (10. – 1 postavka) smo preverjali miselne
procese na III. taksonomski stopnji (uporaba kompleksnih postopkov).
Tipi nalog: V rumenem območju je večina nalog s kratkimi odgovori ter po ena naloga s slikovnim odgovorom in
alternativnega tipa.
Učenci:
− štejejo naprej od danega števila v obsegu do 1000 s prehodom čez stotico (naloga 01.3);
− razlikujejo desetiške enote – zapišejo število, ki je prikazano na pozicijskem računalu – stotice in enice ali
stotice, desetice in enice (nalogi 03.2 in 03.3);
− nadaljujejo zaporedje naravnih števil (naprej po 3) – brez in s prehodom čez desetico (nalogi 04.1 in 04.2);
− nadaljujejo zaporedje naravnih števil (nazaj po 2) – prehod čez desetico (naloga 04.4);
− nadaljujejo zaporedje naravnih števil (naprej po 5) (naloga 04.5);
− nadaljujejo zaporedje naravnih števil (nazaj po 10) (naloga 04.6);
− narišejo ravno črto z dvema točkama (daljica) (nalogi 05.1 in 05.2);
− množijo v okviru poštevanke – poštevanka števila 8 (naloga 07.1);
− delijo v okviru poštevanke – deljenje s številom 6 in 9 (nalogi 07.3 in 07.4);
− opišejo medsebojno lego stranic in lastnosti stranic – vzporednost in pravokotnost (naloga 10.4).
Učenci v rumenem območju se zanesljivo orientirajo v številski vrsti do 1000. Izkazujejo uporabo osnovnega
geometrijskega znanja. Množijo in delijo v okviru poštevanke.
Primer: naloga 04.1
Opomba: V rumenem območju so vse postavke, razen 3., ki je v rdečem območju.
RDEČE OBMOČJE

V rdeče območje spadajo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo
mejo zgornje četrtine dosežkov.
Vsebine: Nalogi redečega območja sta s področja aritmetike (2 postavki).
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (4. – 1 postavka) smo preverjali uporabo miselnih procesov na
I. taksonomski stopnji (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev), pri eni nalogi (12. – 1 postavka) pa miselne
procese na III. taksonomski stopnji (uporaba kompleksnih postopkov).
Tipi nalog: Nalogi rdečega območja sta tipa kratkega odgovora in obkroževanja.
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Učenci:
− nadaljujejo zaporedje naravnih števil (nazaj po 2) – do prehoda čez desetico (naloga 04.3);
− izračunajo vrednost preprostega izraza z množenjem – med danimi izrazi poiščejo pravilno izračunanega –
upoštevanje pravila reševanja številskega izraza: vrstni red računskih operacij (naloga 12.1).
Učenci v rdečem območju pravilno rešujejo preproste številske izraze in pri tem upoštevajo vsa pravila reševanja.
Primer: naloga 12.2
Opomba: V rdečem območju je 2. postavka naloge, 1. postavka pa spada v zeleno območje.
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 geometrije (7 postavk) in področje aritmetike (5 postavk).
Taksonomske stopnje: Pri petih nalogah (2., 5., 7., 8., in 9. – 8 postavk) smo preverjali miselne procese na II.
taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov) in pri dveh nalogah (10. in 11. – 4 postavke) delovanje na III.
taksonomski stopnji (uporaba kompleksnih postopkov).
Tipi nalog: V modrem območju so naloge kratkega odgovora in alternativnega tipa.
Učenci:
− uredijo in primerjajo števila po velikosti od največjega do najmanjšega – upoštevajo velikostne znake,
primerjajo in urejajo števila glede na stotice (naloga 02.2);
− uredijo in primerjajo števila po velikosti od najmanjšega do največjega – upoštevajo velikostne znake,
primerjajo in urejajo števila glede na desetice in enice (naloga 02.3);
− izmerijo ravno črto z dvema točkama (daljica) (naloga 05.3);
− množijo v okviru poštevanke – poštevanka števila 7 (naloga 07.2);
− uporabljajo pojem razlika (naloga 08.1);
− uporabljajo matematično geometrijsko terminologijo – lastnosti premice (naloga 08.5);
− uporabijo obrazec za računanje obsega in ga izračunajo (nalogi 09.3 in 09.4);
− opišejo medsebojno lego stranic in lastnosti stranic (naloge 10.1, 10.2 in 10.3);
− pisno odštevajo naravna števila do 1000 brez prehoda – iščejo manjkajoče števke v računu odštevanja
(naloga 11.2).
Učenci v modrem območju zanesljivo urejajo in primerjajo števila glede na stotice, desetice in enice, množijo in
delijo v okviru poštevanke večih števil in pisno računajo z naravnimi števili do 1000 brez prehoda ter izkazujejo
uporabo več geometrijskega znanja.
Primer: nalogi 09.3 in 09.4
Opomba: V modrem območju sta 3. in 4. postavka, 1. in 2. postavka pa spadata v zeleno območje.
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 (12 postavk).
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (2. – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev), pri dveh nalogah (6. in 8. –4 postavke) na II. taksonomski stopnji
(izvajanje rutinskih postopkov), pri eni nalogi (11. – 2 postavki) delovanje na III. taksonomski stopnji (uporaba
kompleksnih postopkov) in pri dveh nalogah (13., 14. – 5 postavk) na IV. stopnji (reševanje in raziskovanje
problemov).
Tipi nalog: V modrem območju so naloge kratkega odgovora, alternativnega tipa in naloge obkroževanja.
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Učenci so manj uspešni pri:
− urejanju in primerjanju števil po velikosti od največjega do najmanjšega – urejanju podobnih števk (naloga
02.1);
− pisnem odštevanju naravnih števil do 1000 s prehodom (nalogi 06.3 in 06.4);
− uporabi pojma razlika – poimenovanje členov pri odštevanju (naloga 08.2);
− uporabi pojma seštevanje in deljenje (naloga 08.3);
− pisnem seštevanju naravnih števil do 1000 s prehodom – iščejo manjkajoče števke v računu seštevanja s
prehodom (naloga 11.3);
− pisnem odštevanju naravnih števil do 1000 s prehodom – iščejo manjkajoče števke v računu odštevanja s
prehodom (naloga 11.4);
− nastavljanju vseh možnih izidov pri preprostih kombinatoričnih situacijah (naloga 13.1);
− reševanju preprostih besedilnih nalog (naloge 14.1, 14.2, 14.3 in 14.4).
Pri analizi nalog, ki so se uvrstile nad modro območje, lahko ugotovimo, da učenci niso zanesljivi pri primerjanju in
urejanju na videz podobnih števil, pisnem odštevanju s prehodom, iskanju števk v računih seštevanja in
odštevanja s prehodom ter reševanju preprostih kombinatoričnih in besedilnih nalog.
Primer: naloga 14
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.10.3.2: Specifikacijska tabela, matematika (NIS), 6. razred
Naloge

Točke

Vsebine

Cilj – učenec

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

1.a

1.1

1

arit

Šteje nazaj od danega števila v obsegu do 1000.

T

I

zeleno

1.b
2.a

1.2
1.3
2.1

1
1
1

arit
arit
arit

Šteje naprej od danega števila v obsegu do 1000.
Šteje naprej od danega števila v obsegu do 1000 s prehodom čez stotico.
Uredi in primerja števila po velikosti od največjega do najmanjšega.

T
T
T

I
I
I

zeleno
rumeno
nad modrim

2.b

2.2

1

arit

Uredi in primerja števila po velikosti od največjega do najmanjšega.

T

I

modro

2.c

2.3

1

arit

Uredi in primerja števila po velikosti od najmanjšega do največjega.

T

I

modro

3.a

3.1

1

arit

Razlikuje desetiške enote.

T

I

zeleno

3.b

3.2

1

arit

Razlikuje desetiške enote.

T

I

rumeno

3.c

3.3

1

arit

Razlikuje desetiške enote.

T

I

rumeno

4.a

4.c

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

1
1
1
1
1

arit
arit
arit
arit
arit

Nadaljuje zaporedje naravnih števil (naprej po 3).
Nadaljuje zaporedje naravnih števil (naprej po 3).
Nadaljuje zaporedje naravnih števil (nazaj po 2).
Nadaljuje zaporedje naravnih števil (nazaj po 2).
Nadaljuje zaporedje naravnih števil (naprej po 5).

T
T
T
T
T

I
I
I
I
I

rumeno
rumeno
rdeče
rumeno
rumeno

4.d

4.6

1

arit

Nadaljuje zaporedje naravnih števil (nazaj po 10).

T

I

rumeno

5.a
5.b

5.1
5.2
5.3

1
1
1

geo
geo
geo

Nariše ravno črto z dvema točkama (daljica).
Nariše ravno črto z dvema točkama (daljica).
Izmeri ravno črto z dvema točkama (daljica).

T
T
T

II
II
II

rumeno
rumeno
modro

6.a

6.1

1

arit

Sešteva pisno naravna števila do 1000 s prehodom.

T

II

zeleno

6.b

6.2

1

arit

Sešteva pisno naravna števila do 1000 s prehodom.

T

II

zeleno

6.c

6.3

1

arit

Odšteva pisno naravna števila do 1000 s prehodom.

T

II

nad modrim

6.d

6.4

1

arit

Odšteva pisno naravna števila do 1000 s prehodom.

T

II

nad modrim

7.a

7.1

1

arit

Množi v okviru poštevanke.

T

II

rumeno

7.b

7.2

1

arit

Množi v okviru poštevanke.

T

II

modro

7.c

7.3

1

arit

Deli v okviru poštevanke.

T

II

rumeno

7.d

7.4

1

arit

Deli v okviru poštevanke.

T

II

rumeno

4.b
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Naloge

Točke

Vsebine

Cilj – učenec

Standard
znanja

Taksonomska
stopnja

Območje

8.a

8.1

1

arit

Uporablja pojem razlika.

M

II

modro

8.b

8.2

1

arit

Uporablja pojem razlika.

M

II

nad modrim

8.c

8.3

1

arit

Uporablja pojma seštevanje in deljenje.

M

II

nad modrim

8.d

8.4

1

geo

Uporablja matematično geometrijsko terminologijo.

T

II

zeleno

8.e

8.5

1

geo

Uporablja matematično geometrijsko terminologijo.

T

II

modro

9.a

10.a

9.1
9.2
9.3
9.4
10.1

1
1
1
1
1

geo
geo
geo
geo
geo

Izmeri ravno črto z dvema točkama.
Izmeri ravno črto z dvema točkama.
Uporabi obrazec za računanje obsega
Izračuna obseg pravokotinka.
Opiše medsebojno lego stranic in lastnosti stranic.

M
M
T
T
T

II
II
II
II
III

zeleno
zeleno
modro
modro
modro

10.b

10.2

1

geo

Opiše medsebojno lego stranic in lastnosti stranic.

T

III

modro

9.b

10.c

10.3

1

geo

Opiše medsebojno lego stranic in lastnosti stranic.

T

III

modro

10.d

10.4

1

geo

Opiše medsebojno lego stranic in lastnosti stranic.

T

III

rumeno

11.a

11.1

1

arit

Sešteje pisno naravna števila do 1000 brez prehoda.

T

III

zeleno

11.b

11.2

1

arit

Odšteva pisno naravna števila do 1000 brez prehoda.

T

III

modro

11.c

11.3

1

arit

Sešteva pisno naravna števila do 1000 s prehodom.

T

III

nad modrim

11.d

11.4

1

arit

Odšteva pisno naravna števila do 1000 s prehodom.

T

III

nad modrim

12.a

12.1

1

arit

Izračuna vrednost preprostega izraza z množenjem.

T

III

zeleno

12.b

12.2

1

arit

Izračuna vrednost preprostega izraza z množenjem.

T

III

rdeče

13.

13.1

1

arit

Nastavi vse možne izide pri preprostih kombinatoričnih situacijah.

T

IV

nad modrim

14.

14.1
14.2
14.3
14.4

1
1
1
1

arit
arit
arit
arit

Rešuje preproste besedilne naloge.
Rešuje preproste besedilne naloge.
Rešuje preproste besedilne naloge.
Rešuje preproste besedilne naloge.

T
T
T
T

IV
IV
IV
IV

nad modrim
nad modrim
nad modrim
nad modrim

LEGENDA:
Naloge: zapisana oznaka vsakega vprašanja/dela naloge/naloge; povzeto po preizkusu znanja in Navodilih za vrednotenje;
Točke: zapisano maksimalno število točk vprašanja/dela naloge/naloge;
Vsebina: zapisana vsebina, ki jo preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu;
Cilj – učenec: zapisan cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu;
Standard znanja: zapisan standard znanja, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; M – minimalni, T – temeljni; povzeto po Učnem načrtu;
Taksonomska stopnja (po Gagneju): zapisana taksonomska stopnja vprašanja/dela naloge/naloge; I. – poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, II. – izvajanje rutinskih postopkov, III. – uporaba kompleksnih
postopkov, IV. – reševanje in raziskovanje problemov;
Območje: zapisno območje, v katerega se je uvrstilo vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Opisih dosežkov učencev NPZ-ja v prilagojenem izobraževalnem programu z NIS-om.
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Dosežki učencev po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.3.4: Dosežki učencev po vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
0,62
0,6

0,6

Indeks težavnosti

0,58
0,56
0,54
0,52
0,5

0,5

0,48
0,46
0,44
Aritmetika

Geometrija

Dosežki so pokazali, da so bili učenci nekoliko uspešnejši na področju geometrije. Pri dosežkih moramo
upoštevati tudi različno število nalog posameznega vsebinskega področja. Znanje geometrije smo preverjali pri
13 postavkah (točkah), ostalih 37 točk pa so učenci lahko pridobili z dokazovanjem znanja na področju aritmetike.
Na področju geometrije je več kot 70 % učencev rešilo nalogo risanja daljic (nalogi 5.1 in 5.2) ter nalogo izmere in
zapisa dolžine stranic pravokotnika (nalogi 9.1 in 9.2). Če so bili učenci uspešni v izkazovanju praktičnega znanja,
pa so bili zato manj uspešni v teoretičnem znanju, kaj je premica. Zadnjo postavko, nalogo 8.5, je rešilo le 30 %
učencev. Ta naloga se je izkazala tudi, da jo je verjetno pravilno rešilo več tistih učencev, ki so bili na celotnem
preizkusu manj uspešni (ID = 0,14).
Na področju artimetike se je izkazalo, da učenci obvladajo štetje naprej in nazaj v danem obsegu brez prehoda.
Več kot 70 % jih je bilo uspešnih pri nalogah 1.1 in 1.2, pri zadnji postavki, ki je preverjala prehod, pa je to število
padlo na nekaj več kot 60 %. Učenci so dobro rešili nalogo zapisa števila glede na pozicijsko računalo. Če
primerjamo 4. nalogo (nadaljevanje zaporedja), lahko pridemo do podobnih ugotovitev kakor pri 1. nalogi. Učenci
obvladajo nadaljevanje zaporedja brez prehoda, postavka s preverjanjem prehoda pa zniža število uspešnih
učencev. Skoraj 80 % jih uspešno nadaljuje zaporedje naprej po 5 in nazaj po 10. Okrog 50 % pa je premagalo tudi
oviro prehoda (pri zaporedju po 3 naprej in nazaj po 2). Trdimo lahko, da učenci zelo dobro seštevajo pisno v
stolpcu s prehodom, manj uspešni pa so pri odštevanju s prehodom (6. naloga). Polovica jih ve, da razlika ni
rezultat deljenja, le 30 % pa ve, kako imenujemo prvi člen pri odštevanju (naloga 8.2). Pri postavkah 8. naloge
lahko upoštevamo tudi faktor ugibanja pravilne rešitve, saj nam koeficient diskriminacije razkrije, da so bili pri teh
nalogah uspešni tisti, ki so imeli na celotnem preizkusu slab rezultat (negativni indeks diskriminativnosti). Na
področju aritmetike pa so tudi najslabše rešene naloge. Če je bilo 30 % učencev uspešnih pri pisnem računanju v
stolpcu s prehodom, pa se je to število močno znižalo pri pisnem seštevanju in odštevanju s prehodom, kjer
neznane števke stojijo na mestu vseh členov (nalogi 11.3 in 11.4). Učenci so pričakovano tudi manj uspešni pri
reševanju kompleksnih matematičnih problemov v obliki besedilnih nalog (naloge 14.1, 14.2 in 14.3).
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Dosežki učencev po posameznih taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.3.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
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Taksonomske stopnje

Glede na taksonomske stopnje so učenci pričakovano najbolje reševali naloge I. in II. stopnje, kar z nekaj
odstopanja pa so bile najslabše rešene naloge IV. stopnje.
I. taksonomska stopnja obsega prve štiri naloge, ki so vsega skupaj ovrednotene s 15 točkami. Le- te zajemajo
poznavanje in razumevanje dejstev. Generalno je bila znotraj te stopnje najbolje rešena naloga 3.3, kjer so učenci
razlikovali desetiške enote. Morda razlog uspešnosti tiči tudi v tem, da je bila naloga opremljena s slikovnim
dodatkom, kjer so učenci konkretno šteli mestne vrednosti in jih pretvorili v števila. Opazimo lahko odstopanja
med nalogama 3.2 in 3.3, kjer je slednja uspešnejša (tu so “zasedene” vse mestne vrednosti). 2. postavka znotraj te
naloge pa je bila nekoliko slabše rešena; na mestu desetic ni bilo narisano nič in so morali učenci ugotoviti, da je
število trimestno. Najslabše rešena pa je bila naloga 2.1. Pri tej so učenci primerjali in urejali števila po velikosti od
največjega do najmanjšega ali obratno. Razlog v slabšem dosežku lahko iščemo v tem, da so učenci morali
razvrščati števila glede na velikostni znak. Postavki 2.1 in 2.2 sta zahtevali, da se številska vrsta prične z največjim
številom, postavka 2.3 pa z najmanjšim. Najmanj uspešno so rešili ravno prvo postavko. Morda so učenci pričeli z
najmanjšim številom. Tega ne moremo zagotovo trditi, saj je 2. postavka (številska vrsta se ravno tako prične z
največjim številom) bolje reševana od 3. postavke (številska vrsta se prične z najmanjšim številom). Sklepamo
lahko tudi, da so učenci sicer pričeli s pravim številom, vendar so naredili napako pri razvrščanju vmesnih števil.
Spet pa moramo omeniti faktor ugibanja, saj obstaja možnost, da so učenci ugibali pomen velikostnega znaka.
Omenimo lahko še 4. nalogo, kjer so učenci nadaljevali zaporedja. Najuspešnejši so bili pri postavki 4.6, ki zajema
cilj nadaljevati zaporedje naravnih števil nazaj po 10, najmanj uspešni pa pri postavki 4.4, kjer so nadaljevali
zaporedje po 2 nazaj s prehodom. Torej ugotavljamo, da učenci ne obvladajo prehoda števil.
II. taksonomska stopnja obsega pet nalog, ovrednotenih z 20 točkami. Le-ta preverja izvajanje rutinskih
postopkov. Zelo uspešni so bili učenci pri nalogi 5.1, kjer so morali narisati ravno črto z dvema pravilno izbranima
točkama (daljico), popolnoma enako uspešni pa so bili tudi pri nalogah 9.1 in 9.2, kjer so morali ravni črti (stranici a
in b pri pravokotniku) izmeriti in dolžino napisati na črti. Srednje dobro so učenci rešili 7. nalogo, znotraj katere so
najbolje množili v okviru poštevanke števila osem z neznanim drugim faktorjem (7.1), nekoliko slabše pa delili v
okviru poštevanke števila sedem ob neznanem drugem faktorju (7.2). Slabo rešena je bila naloga 8.2, kjer je
učenec s pomočjo napisane trditve o imenu prvega člena v računski operaciji odštevanja moral ugotavljati njeno
pravilnost. Znotraj 8. naloge lahko to postavko primerjamo s postavko 8.1, ki je bila le nekoliko bolje rešena in
katere cilj je bil uporabiti pojem razlika. Enako slabo so učenci rešili tudi nalogo 8.5, pri kateri so ugotavljali
pravilnost trditve, ali je premica omejena ravna črta. Na osnovi teh postavk lahko sklepamo, da so učenci šibki v
poznavanju geometrijske in aritmetične terminologije. Omenili smo že 9. nalogo, kjer sta bili prvi dve postavki zelo
uspešni (izmera stranic), zanimivo pa je, da sta znotraj te naloge postavki 9.3 in 9.4 rešeni neuspešno, kjer so
morali učenci uporabiti obrazec za računanje obsega in ga izračunati.
III. taksonomska stopnja obsega 3 naloge, ovrednotene z 10 točkami, preverja pa uporabo kompleksnih
postopkov. Omenimo naj nalogi 12.1 in 12.2. Obe postavki zahtevata računanje vrednosti preprostega izraza
(množenje in odštevanje), pri čemer ima prva postavka prednostno operacijo na začetku, druga pa na koncu
številskega izraza. Postavka 12.1 je bila znotraj III. taksonomske stopnje rešena najbolje, 12.2 pa sicer ne najslabše, a
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vseeno manj kot polovično. Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo, da učenci sicer pravilno množijo in
odštevajo, vendar vseeno ne upoštevajo prednostne računske operacije, torej številskih izrazov ne obvladajo.
Skoraj večina pa ni rešila naloge 11.3, ki je zahtevala pisno seštevanje v stolpcu, pri čemer so učenci dopolnjevali
neznane člene enic in stotic pri seštevancu in neznano desetico pri rezultatu. Neuspeh lahko iščemo v netipični
nalogi, ki se do sedaj še ni pojavila. Učenci so verjetno težko iskali neznane posamezne števke in dopolnjevali do
enakosti. Zelo neuspešno, a vseeno nekoliko bolje v primerjavi s prejšnjo postavko, je bila rešena naloga 11.4, ki je
iskala neznane člene pri računski operaciji odštevanja. Ta razlika med uspešnostjo pri teh dveh postavkah je
nekoliko presenetljiva, saj je pisno odštevanje običajno za učence težje. Bolj uspešni pa so bili pri postavkah 11.1 in
11.2, kar je bilo pričakovano, saj računa nista vsebovala prehoda.
IV. taksonomska stopnja obsega dve nalogi, ovrednoteni s 5 točkami, učenci pa morajo uporabiti kompleksne
postopke. Pri 13. nalogi so učenci iskali pravilno kombinacijo dveh števil, ki sta dali pravi rezultat v omejenem
intervalu. Ta naloga je zajemala več besedila, s predvidenimi več koraki reševanja, in učencu ravno tako ni
namignila, ali naj števila seštejejo ali odštejejo. To so verjetno razlogi, da so bili učenci pri reševanju te naloge
neuspešni. Predvidljivo pa je zelo malo učencev pravilno rešilo zadnjo nalogo. 30 % ji je pravilno nastavilo prvi
korak reševanja, manj kot % pa jih je rešilo besedilno nalogo v celoti. Poudarimo še, da zadnja postavka vseeno ni
bila najslabše rešena glede na celotni preizkus.
Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.3.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
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Presenetljivo so učenci nekoliko bolje reševali naloge, ki preverjajo temeljne standarde znanja. Razlike so po vsej
verjetnosti nastale tudi zaradi nesorazmerja v številu nalog, s katerimi smo preverjali minimalne oziroma temeljne
standarde znanja.
Minimalne standarde znanja sta preverjali 8. (8.1, 8.2 in 8.3) in 9. naloga (9.1 in 9.2), ovrednoteni s 5 točkami.
Povprečni IT je nekoliko nad polovico. Naloge 8.1, 8.2 in 8.3 so od učencev zahtevale ugotavljanje, ali so trditve
pravilne. Morda so bile naloga težje ravno zaradi zahteve po branju besedila in uporabi pojmov imenovanja
posameznih členov računskih operacij. Postavka, ki je ugotavljala poznavanje pojma odštevanec, ima ITi še
posebej nizek.
Nalogi 9.1 in 9.2 so učenci v primerjavi z drugimi nalogami reševali dobro. Večina je torej pravilno izmerila dolžine
stranic pravokotnika.
Temeljne standarde znanja je obsegalo ostalih 45 postavk, torej 45 točk. Med temi so tudi najbolje rešene
naloge: naloga 3.3, ki vsebuje slikovni dodatek – pozicijsko računalo, z narisanimi enicami, deseticami in stoticami,
kjer so učenci morali napisati prikazano število, naloga 4.6, kjer učenci nadaljujejo zaporedje naravnih števil nazaj
po 10 (brez prehoda), in naloga 6.1; torej učenci zelo dobro tudi seštevajo pisno v stolpcu (s prehodom). Med
nalogami, ki preverjajo temeljno znanje, pa se pojavi tudi najslabše rešena naloga, to je naloga 11.3, kjer so učenci
pisno računali v stolpcu in vpisovali manjkajoče števke.
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Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.3.7: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
0,8

0,75

0,7

Indeks težavnosti

0,6

0,52

0,49

0,5

0,42

0,4
0,3
0,2
0,1
0
Naloge kratkih
odgovorov

Naloge obkroževanja

Naloge s slikovnim
odgovorom

Alternativni tip nalog

Tipi nalog

Slika nam prikazuje, da so bile naloge s slikovnim odgovorom v povprečju rešene bolje od ostalih tipov nalog, a se
med njimi vseeno ne znajde najbolje rešena naloga. Nalogi, ki sta zahtevali risanje, sta bili 5.1 in 5.2. Kot smo že
ugotavljali, učenci znajo narisati daljico. Sklepamo lahko, da so spretni v risanju in uporabi geometrijskega orodja.
Naloge kratkih odgovorov so le z malo odstopanja bolj uspešne od alternativnega tipa nalog. Najmanj uspešni pa
so bili učenci pri nalogah obkroževanja – naloge 12.1, 12.2 in 13. Sklepamo lahko, da je za učence težje, če imajo
na voljo več možnih rešitev in morajo med njimi izbrati eno pravilno. Morda izbirajo napačne strategije reševanja
ali pa naloge vsebujejo preveliko število korakov reševanja. Pri 12. nalogi vseeno lahko bolj zagotovo trdimo, da
učenci ne obvladajo reševanja številskega izraza, saj je 2. postavka rešena izrazito slabše kakor prva, obe pa
spadata v isti tip naloge.
Dosežki učencev glede po dodatkih k nalogam glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.3.8: Dosežki učencev po dodatkih k nalogam glede na indeks težavnosti
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Naloge s slikami so bile rešene bolje od tistih, ki ne vsebujejo dodatkov. Med njimi je tudi najbolje rešena
3. naloga. Kot smo že ugotavljali, učenci zelo dobro rešujejo naloge, kjer morajo pretvoriti mestne vrednosti v
števila. Sklepamo pa lahko, da k večjemu uspehu pripomore tudi slikovni dodatek, saj naloga tako postane bolj
konkretna in predstavljiva. V to skupino spadata tudi nalogi risanja ravnih črt z dvema točkama. Učenci so točke
imeli že narisane, črto so morali potegniti le med dvema pravima. Morda bi bila naloga manj uspešna, če teh točk
ne bi bilo narisanih in bi morali učenci samostojno označiti daljico. Zelo dobro rešena naloga pa je tudi izmera
stranic na narisanem pravokotniku. Vseeno pa slika ni pripomogla k dobremu reševanju računanja obsega, saj je
bil IT pri teh dveh postavkah nizek.
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Sklepne ugotovitve
Po pregledu preizkusa kot celote lahko glede na uspešnost trdimo, da učenci dobro štejejo in nadaljuje
zaporedje v številskem obsegu do 1000, če ne preverjamo prehoda. Prehod čez stotico pa nekoliko zmanjša
uspeh. Letošnji preizkus je pokazal, da bi z učenci na področju orientacije veljalo nekoliko bolj utrjevati
pomen velikostnih znakov. Sicer enostavna naloga urejanja števil, ki je letošnje leto vsebovala tudi cilj
poznati znaka za velikostne odnose, se je tokrat izkazala za težjo. Na področju aritmetike so učenci prav tako
uspešni pri ugotavljanju števila prikazanega na pozicijskem računalu.
Aritmetične naloge na II. taksonomski stopnji pa razkrijejo, da učenci zelo uspešno pisno v stolpcu seštevajo s
prehodom, ne obvladajo pa pisnega odštevanja s prehodom. Na tem mestu naj ponovno omenimo nekoliko
drugačen tip naloge, ki sicer vsebuje isti cilj – seštevanje in odštevanje tromestnih števil v stolpcu, le da so
tokrat učenci morali vpisovati manjkajoče števke. Ponovno lahko ugotavljamo, da je večina učencev
uspešnih v njim znanih nalogah, zato bi jih veljalo seznanjati tudi z drugačnimi tipi nalog. V primerjavi s
prejšnjimi leti ponovno ugotavljamo, da dobro rešujejo račune poštevanke in deljenja. Naloga s številskimi
izrazi pa razkriva, da večinoma slabše uporabijo te naučene postopke računanja. Učenci so tudi manj uspešni
pri izkazovanju teoretičnega znanja, ugotavljamo, da slabo poznajo imena členov pri odštevanju. Tako kot
vsa leta so se tudi letošnje leto besedilne naloge na IV. taksonomski stopnji izkazale za zelo težke.
Uspeh so učenci pokazali tudi pri geometriji. Morda je bil uspeh v primerjavi z lanskim letom večji, ker so
učenci morali narisati daljici, kjer so bile točke že narisane. Pretekle izkušnje so namreč pokazale, da so
nedosledni ravno v označevanju daljic. Manj natančni pa so v izmeri določene stranice. Če so znali pravilno
narisati daljici, pa niso znali opisati, kaj je premica. Večina jih namreč ne ve, da je to neomejena ravna črta. Če
smo pri aritmetiki ugotavljali, da so učenci slabši v izkazovanju teoretičnega znanja, pa lahko rečemo, da so
pri geometrijski terminologiji boljši. Skoraj dve tretjini jih namreč ve, da sta nasprotni stranici pri kvadratu
vzporedni. Ko pa so morali pridobljeno teoretično znanje uporabiti in konkretno iskati vzporednost ter
pravokotnost, pa se je uspeh za nekaj odstotkov zmanjšal.
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1. a) Štej od 268 do 262. Števila napiši na črto.
____________________________________________________________

b) Štej po 2 od 192 do 204. Števila napiši na črto.
____________________________________________________________

(3 točke)

2. Razvrsti števila po velikosti. Upoštevaj velikostni znak. Števila napiši na
črte.
a) 600, 340, 170, 1000, 200, 710

__________

> __________ > __________ > __________ > __________ > __________

b) 664, 235, 148, 846, 752, 542
__________

> __________ > __________ > __________ > __________ > __________

c) 482, 402, 420, 428, 408, 480
__________

< __________ < __________ < __________ < __________ < __________
(3 točke)
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3. Na črto napiši število, ki je prikazano na pozicijskem računalu.
a)

T

S

E

D

Odgovor: ______________

b)

T

S

D

Odgovor:_______________

E

c)

T

S

D

E

Odgovor: ______________

(3 točke)
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4. Nadaljuj dana zaporedja.
a)

227

230

233

b)

568

566

564

c)

605

610

615

d)

390

380

370

(6 točk)
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5. Oglej si narisane točke A, B, C ,D, E, F, G, H in J.
a) Nariši daljici AB in CD.

J
H

C
F

E
A

G

D
B

b) Koliko mm meri daljica EF? Dopolni odgovor.
Odgovor: Daljica EF meri ________________ mm.

(3 točke)
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6. Izračunaj.

a)

c)

2

8

6

+ 3

1

7

8

0

3

− 4

1

7

b)

d)

6

7

4

+ 2

8

8

5

0

0

− 2

9

6

(4 točke)
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7. Izračunaj.
a) 24= 8 ⋅

b)

⋅7 =
42

c) 48 : 6 =

d) 54 :

=6

(4 točke)
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8. Ali so spodnje trditve pravilne?
Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI.
Če je trditev nepravilna, obkroži NE DRŽI.

a)

Razlika je rezultat pri računski operaciji
deljenja.

DRŽI

NE DRŽI

b)

Odštevanec je prvi člen pri računski
operaciji odštevanja.

DRŽI

NE DRŽI

c)

Seštevanje in deljenje sta nasprotni
računski operaciji.

DRŽI

NE DRŽI

d)

Nasprotni stranici pri kvadratu sta
vzporedni.

DRŽI

NE DRŽI

e)

Premica je omejena ravna črta.

DRŽI

NE DRŽI

(5 točk)
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9. Oglej si narisan geometrijski lik.
D

a

b

A

C

b

a

B

a) Izmeri in zapiši dolžini stranic narisanega geometrijskega lika.
a = ___________ cm
b = ___________ cm
b) Izračunaj obseg narisanega geometrijskega lika.
Reševanje:

Odgovor: Obseg narisanega lika meri

___________

cm.
(4 točke)
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10. Oglej si narisane črke. Preberi trditve.
Če je trditev pravilna, obkroži DRŽI.
Če trditev ni pravilna, obkroži NE DRŽI.

a)

Pri črki L opazimo vzporednost.

DRŽI

NE DRŽI

b)

Pri črkah F in M opazimo vzporednost.

DRŽI

NE DRŽI

c)

Pri črki T opazimo pravokotnost.

DRŽI

NE DRŽI

d)

Pri črki F opazimo vzporednost in
pravokotnost.

DRŽI

NE DRŽI

(4 točke)
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11. Izračunaj in napiši manjkajoče števke.

a)

c)

+

+

4

1

4

4

8

4

6

1

4

4

6

9

1

8

7

7

7

3

7

3

4

9

2

8

3

5

9

1

8

7

6

1

1

5

3

5

b)

d)

−

−

(4 točke)
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12. V vsakem okvirju je samo 1 izračun pravilen. Poišči pravilnega in ga
obkroži.
a)

3⋅3 − 2 =
5

3⋅3 − 2 =
3

3⋅3 − 2 =
7

b)

8 −3⋅2 =
10

8 −3⋅2 =
2

8 −3⋅2 =
5

(2 točki)
13. Katera kombinacija števil da rezultat, večji od 420 in manjši od 600?
Obkroži črko pred pravilno kombinacijo števil.
A 391, 403
B 391, 219
C 403, 190
D 591, 190

(1 točka)
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14. V avtobusu je samo 7 vrst sedežev. V vsaki vrsti so 4 sedeži, v zadnji
vrsti pa jih je 5. Potniki so se posedli in 7 sedežev je ostalo praznih.
Koliko potnikov je na avtobusu?
Reševanje:

Odgovor:

________________________________________________________________

(4 točke)
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4.2.10.4 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom iz
matematike v 9. razredu
Izhodišča in zasnova preizkusa znanja
Struktura preizkusa matematike se glede na šolsko leto 2013/2014 ni spremenila.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.10.4.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks zanesljivosti

96
50
50
24,09
48,19
18,67
0,48
0,91

Pisni preizkus znanja je pisalo 96 učencev. Ti so od 50 možnih točk dosegli v povprečju 24,09 (48,19 %) točke. Vseh
možnih točk ni dosegel nihče. Največ, 45 (90 %) točk je dosegel en učenec. Tudi drugi najvišji dosežek, 45 (90 %)
točk, je dosegel le en učenec, sledi pa mu en učenec z 43 (86 %) točkami in temu dva učenca s 42 (84 % ) oziroma
s 40 (80 %) točkami. Najmanjše število doseženih točk je bilo 0, dosegel jih je en učenec. Drugi najslabši učenec je
dosegel 5 (10 %) točk.
Slika 4.2.10.4.1: Pregled dosežkov po točkah glede na število učencev

Frekvenčna porazdelitev dosežkov učencev je asimetrična, nekoliko nagnjena v desno, z dvema izrazitima
vrhovoma. Prvi se kaže dokaj nizko pri 15 do 18 (30 in 36 %) točkah, ki jih je doseglo 17 učencev, drugi pa pri 26 do
30 (52 in 60 %) točkah, ki jih je doseglo 23 učencev. 12 učencev je doseglo nižje dosežke od omenjenih, 22 pa
višje od omenjenih.
Standardni odklon (18,6 odstotne točke) je velik in potrjuje raznolikost v znanju učencev. V primerjavi z lanskim, ki
je bil 13,64 odstotne točke, lahko ugotavljamo, da so razlike v znanju učencev letos še večje.
Letošnji preizkus (IT = 0,48) pomeni, da preizkus za dobršen del učencev ni bil lahek, a približno enako težak kakor
lanskni preizkus (IT = 0,45). Prav tako je nižje minimalno število doseženih točk.
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.10.4.2: Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri matematiki (NIS), 9. razred

S slike 4.2.10.4.2 lahko ugotovimo, da je preverjanje opravljalo 38 učenk in 58 učencev. Med najnižjimi dosežki (s
30 % točkami ali manj) je enako število učencev kot učenk. Najnižji dosežek pa je dosegel učenec. Med
najuspešnejšimi je več deklic kakor dečkov in tudi najvišji dosežek pripada učenki.
V posameznih regijah se odloča za opravljanje NPZ-ja iz matematike zelo različno število učencev in različno
število šol; v nekaterih regijah tudi samo ena šola. Iz Jugovzhodne, Notranjsko-kraške in Obalno-kraške se
preverjanja ni udeležila nobena šola.
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Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju v 9. razredu
Slika 4.2.10.4.3: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 9. razred

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

V zeleno območje sodijo 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 (6 postavk – 12 %), dve postavki
(4 %) pa sta s področja branja in uporabe podatkov.
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (2 in 5 – skupaj 4 postavke) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (poznavanje in razumevanje) in pri eni nalogi (7 – skupaj 4 postavke) na II. taksonomski
stopnji (izvajanje rutinskih postopkov).
Tipi nalog: Postavke smo preverjali z nalogami kratkih odgovorov, dopolnjevanja in razvrščanja.
Učenci:
− primerjajo števila med seboj, določijo velikostne odnose (nalogi 2.2 in 2.4);
− razberejo in interpretirajo podatke iz preprostih računalniških preglednic – uredijo izdelke po vrsti, glede na
izkupiček (naloga 5.1);
− razberejo in interpretirajo podatke iz preprostih računalniških preglednic – ugotovijo, katera dva izdelka sta
se najbolje prodajala (naloga 5.3);
− uporabljajo pojme: vsota, razlika; večkratnik, faktor, zmnožek ali produkt; deljenec, delitelj, količnik –
uporabijo ustrezno računsko operacijo glede na besedilo (vsota, razlika) (nalogi 7.1 in 7.3);
− seštevajo in odštevajo pisno brez prehoda in z njim do milijona (naloga 7.2 in 7.4).
Učenci imajo osnovne predstave o naravnih številih in o ulomkih. Prebrati znajo preproste podatke iz grafičnih ali
tabelarnih prikazov. Učenci uspešno izvajajo tudi rutinske postopke pisnega seštevanja in odštevanja v številskem
obsegu do milijona.
Primer: naloga 7
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RUMENO OBMOČJE

V rumeno območje sodijo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo
mejo med polovicama dosežkov.
Vsebine: Po snovni pokritosti prevladujejo v rumenem območju naloge aritmetike (5 postavk – 10 %), dve
postavki (4 %) pa sta s področja branja in uporabe podatkov.
Taksonomske stopnje: Pri dveh nalogah (1 in 5 – skupaj 3 postavke) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (poznavanje in razumevanje) in pri eni nalogi (6 – skupaj 2 postavki) na II. taksonomski
stopnji (izvajanje rutinskih postopkov).
Tipi nalog: Pri vseh nalogah je bil uporabljen tip kratkega odgovora.
Učenci:
− uredijo zaporedje in nadaljujejo dano zaporedje (nalogi 1.1 in 1.3);
− razberejo in interpretirajo podatke iz preprostih računalniških preglednic – iz preglednice razberejo, kateri
izdelek je najcenejši (naloga 5.2);
množijo
z eno-, dvo- ali trimestnim množiteljem – z dvomestnim množiteljem (naloga 6.1);
−
− pisno delijo z enomestnim deliteljem brez ostanka in z njim ter napravijo preizkus (naloga 6.2);
− rešujejo besedilne naloge – nakažejo pravilno pot reševanja (naloga 11.1);
− razberejo podatke iz diagramov in jih interpretirajo (naloga 12.1).
Učenci med več naravnimi števili izberejo ustrezno glede na podan kriterij. Z naravnimi števili tudi pisno množijo z
dvomestnim množiteljem in delijo z enomestnim deliteljem ter znajo prebrati nekoliko zahtevnejše podatke iz
grafičnih prikazov.
Primer: naloga 1
Opomba: V rumeno območje sta se uvrstili postavki a in c. Postavka b sodi v območje nad modrim.
RDEČE OBMOČJE

V rdeče območje sodijo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo mejo
tretje četrtine dosežkov.
Vsebine: Poleg nalog aritmetike (7 postavk – 14 %) zajema rdeče območje tudi nalogo geometrije (3 postavke – 6 %)
ter eno postavko (2 %) s področja branja in uporabe podatkov.
Taksonomske stopnje: Pri štirih nalogah (9, 10, 11 in 12 – skupaj 6 postavk) smo preverjali miselne procese na
II. taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov), pri dveh nalogah (13 in 15 – skupaj 4 postavke) na
III. taksonomski stopnji (uporaba kompleksnih postopkov) in pri eni nalogi (16 – 1 postavka) na IV. taksonomski
stopnji (reševanje in raziskovanje problemov).
Tipi nalog: Postavke smo preverjali z nalogami kratkega odgovora in s slikovnim tipom naloge.
Učenci:
− prepoznajo, poimenujejo in označijo poznane geometrijske like – označijo skico trikotnika (naloga 9.1),
narišejo trikotnik (naloga 9.2) in označijo narisan trikotnik (naloga 9.3);
− rešujejo besedilne naloge – pravilno nakažejo pot reševanja (naloga 10.1) in uspešno izračunajo
nastavljeno nalogo ter zapišejo odgovor (nalogi 11.2 in 16.5);
− razberejo in interpretirajo podatke iz preprostih računalniških preglednic – s pomočjo razbranega podatka
in računske operacije odštevanja pridejo do odgovora (naloga 12.2);
− izračunajo vrednost preprostega številskega izraza z oklepaji – upoštevajo oklepaje (naloga 13.1),
upoštevajo zaporedje računskih operacij (nalogi 13.2 in 13.4);
− rešujejo enačbo z eno neznanko (naloga 15.1).
Učenci so zanesljivi pri rutinskih postopkih, že izkazujejo uporabo kompleksnih postopkov z naravnimi števili.
Uspešni so pri risanju geometrijskih likov.
Primer: naloga 9
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MODRO OBMOČJE

V modro območje sodijo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri matematiki določajo
mejo zgornje desetine dosežkov.
Vsebine: Vsebinsko zajema modro območje 5 nalog s področja aritmetike (10 postavk – 20 %) in eno nalogo s
področja geometrije (1 postavka – 2 %).
Taksonomske stopnje: Pri eni nalogi (4 – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji
(poznavanje in razumevanje), pri dveh nalogah (6 in 8 – skupaj 2 postavki) na II. taksonomski stopnji (izvajanje
rutinskih postopkov), pri dveh nalogah (13 in 14 – skupaj 4 postavke) na III. taksonomski stopnji (uporaba
kompleksnih postopkov) in pri eni nalogi (16 – skupaj 4 postavke) na IV. taksonomski stopnji (reševanje in
raziskovanje problemov).
Tipi nalog: Vse postavke smo preverjali z nalogami kratkega odgovora.
Učenci:
−

pokažejo in razlikujejo pojme: mejna ploskev, rob, oglišče – na sliki poimenujejo označeno oglišče pri
kvadru (naloga 4.2);

− delijo z dvomestnimi naravnimi števili (maksimalen program) (naloga 6.3);
− množijo decimalno število z decimalnim številom – pravilno zmnožijo (naloga 8.1);
− izračunajo vrednost številskega izraza (nalogi 13.3 in 13.5);
− rešujejo besedilne naloge – nakažejo pot reševanja I. stopnje (nalogi 14.2 in 16.1), II. stopnje (nalogi 14.3 in
16.2) in III. stopnje (naloga 16.3) ter nalogo pravilno izračunajo (naloga 16.4).
Učenci izkazujejo nekaj teoretičnega znanja geometrijskih pojmov. Izkazujejo napredujočo uporabo preprostih
rutinskih postopkov deljenja, kompleksnih postopkov seštevanja in odštevanja z naravnimi števili. Uspešno
rešujejo besedilne naloge z naravnimi števili z uporabo znanih strategij reševanja.
Primer: naloga 16
NAD MODRIM OBMOČJEM

V to območje sodijo naloge, ki jih tudi učenci z najvišjimi dosežki niso rešili s 65-odstotno uspešnostjo.
Vsebine: Naloge so s področja aritmetike (9 postavk – 16 %), merjenja (3 postavke – 8 %) in geometrije
(1 postavke 2 %).
Taksonomske stopnje: Pri štirih nalogah (1, 2, 3 in 4 – skupaj 7 postavk) smo preverjali miselne procese na
I. taksonomski stopnji (poznavanje in razumevanje), pri dveh nalogah (8 in 10 – skupaj 4 postavke) na
II. taksonomski stopnji (izvajanje rutinskih postopkov) ter pri eni nalogi (14 – skupaj 2 postavki) na III. taksonomski
stopnji (uporaba kompleksnih postopkov).
Tipi nalog: Pri večini nalog so učenci zapisali kratek odgovor, pri eni pa je bil uporabljen tip dopolnjevanja.
Učenci so neuspešni pri:
− urejanju zaporedij in nadaljevanju danih zaporedij – ne poznajo dejanske vrednosti negativnih števil
(naloga 1.2);
− primerjanju števil med seboj, določanju velikostnih odnosov – niso uspešni pri primerjanju dveh
negativnih števil (naloga 2.1) in pri primerjanju dveh decimalnih števil (naloga 2.3);
− naštevanju merskih enot za dolžino, maso, čas, prostornino in površino – ne vedo, kaj merimo s podano
mersko enoto stoletje (naloga 3.1), kilometer (naloga 3.2) in kaj s kvadratnim metrom (naloga 3.3);
− kazanju in razlikovanju pojmov: mejna ploskev, rob, oglišče – na sliki ne poimenujejo označenega pojma
rob pri kvadru (naloga 4.1);
− množenju decimalnega števila z decimalnim številom – nepravilno postavijo decimalno vejico (naloga 8.2);
− seštevanju in odštevanju ulomkov z enakim ali različnim imenovalcem – ne razširijo ulomka na skupni
imenovalec (naloga 8.3) in napačno seštejejo (naloga 8.4);
reševanju
besedilnih nalog – izračunajo napačno vrednost (nalogi 10.2 in 14.4);
−
− pretvarjanju večjih enot v manjše in obrnjeno (naloga 14.1).
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Učenci neuspešno samostojno seštevajo ulomke z različnim imenovalcem. Neuspešni so pri urejanju zaporedij in
določanju velikostnih odnosov in računanju z negativnimi in decimalnimi števili. Negotovi so pri pretvarjanju
merskih enot, konkretnih merskih enot ne povežejo s pojmi čas, dolžina, površina. Na sliki ne prepoznajo pojma
rob.
Primer: naloga 3
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.10.4.2: Specifikacijska tabela, matematika (NIS), 9. razred
Naloga

Točke

Vsebina

Cilj – učenec

Standard
znanja

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

Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Merjenje
Merjenje
Merjenje
Geometrija
Geometrija
Podatki

Uredi zaporedje in nadaljevati dano zaporedje.
Uredi zaporedje in nadaljevati dano zaporedje.
Uredi zaporedje in nadaljevati dano zaporedje.
Primerja števila med seboj, določi velikostne odnose.
Primerja števila med seboj, določi velikostne odnose.
Primerja števila med seboj, določi velikostne odnose.
Primerja števila med seboj, določi velikostne odnose.
Našteje merske enote za dolžino, maso,čas, prostornino in površino.
Našteje merske enote za dolžino, maso,čas, prostornino in površino.
Našteje merske enote za dolžino, maso,čas, prostornino in površino.
Pokaže in razlikuje pojme: mejna ploskev, rob, oglišče.
Pokaže in razlikuje pojme: mejna ploskev, rob, oglišče.
Razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic.

M
M
M

5.a

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1

5.b

5.2

1

Podatki

5.c

5.3

1

Podatki

1.a
1.b
1.c
2.a
2.b
2.c
2.d
3.a
3.b
3.c
4

Taksonomska
Območje
stopnja

M
M
M
T
T

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

T

I

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

Razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic.

T

I

rumeno

Razbere in interpretira podatke iz preprostih računalniških preglednic.

T

I

zeleno

6.a

6.1

1

Aritmetika

Množi z eno-, dvo- ali trimestnim množiteljem.

II

rumeno

6.b

6.2

1

Aritmetika

Pisno deli z enomestnim deliteljem brez ostanka in z njim ter napravi preizkus.

II

rumeno

6.c

6.3

1

Aritmetika

Deli z dvomestnimi naravnimi števili (max. program).

T

II

modro

7.a

7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Geometrija
Geometrija
Geometrija

Uporablja pojme: vsota, razlika; večkratnik, faktor, zmnožek ali produkt; deljenec, delitelj, količnik.
Sešteva in odšteva pisno brez prehoda in z njim do milijona.
Uporablja pojme: vsota, razlika; večkratnik, faktor, zmnožek ali produkt; deljenec, delitelj, količnik.
Sešteva in odšteva pisno brez prehoda in z njim do milijona.
Množi decimalno število z decimalnim številom.
Množi decimalno število z decimalnim številom.
Sešteva in odšteva ulomke z enakim ali različnim imenovalcem.
Sešteva in odšteva ulomke z enakim ali različnim imenovalcem.
Prepozna, poimenuje in označi poznane geometrijske like.
Prepozna, poimenuje in označi poznane geometrijske like.
Prepozna, poimenuje in označi poznane geometrijske like.

M
M
M
M
T
T
T
T
T
T
T

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

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

7.b
8.a
8.b
9.
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Naloga

Točke

Vsebina

Cilj – učenec

Standard
znanja

Taksonomska
Območje
stopnja

1
1
1
1
1

Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Podatki

Rešuje besedilne naloge.
Rešuje besedilne naloge.
Rešuje besedilne naloge.
Rešuje besedilne naloge.
Razbere podatke iz diagramov in jih interpretira.

M
M
M
M

II
II
II
II

12.a

10.1
10.2
11.1
11.2
12.1

T

II

rdeče
nad modrim
rumeno
rdeče
rumeno

12.b

12.2

1

Podatki

Razbere podatke iz diagramov in jih interpretira.

T

II

rdeče

13.a

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14.1
14.2
14.3
14.4
15.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Merjenje
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika

Izračuna vrednost preprostega številskega izraza z oklepaji.
Izračuna vrednost preprostega številskega izraza z oklepaji.
Izračuna vrednost številskega izraza.
Izračuna vrednost številskega izraza.
Izračuna vrednost številskega izraza.
Pretvarja večje enote v manjše in nasprotno.
Rešuje besedilne naloge.
Rešuje besedilne naloge.
Rešuje besedilne naloge.
Rešuje enačbo z eno neznanko.

T
T
T
T
T
T
T
T
T

III
III
III
III
III
III
III
III
III

T

III

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

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

1
1
1
1
1

Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika
Aritmetika

Rešuje besedilne naloge.
Rešuje besedilne naloge.
Rešuje besedilne naloge.
Rešuje besedilne naloge.
Rešuje besedilne naloge.

T
T
T
T

IV
IV
IV
IV

T

IV

10.
11.

13.b
14.

15.
16.a

16.b

modro
modro
modro
modro
rdeče

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 preizkusa je bilo 10 nalog (62,5 % celotnega preizkusa) iz aritmetike, 2 nalogi (12,5 % celotnega
preizkusa) iz geometrije, 2 nalogi (12,5 % celotnega preizkusa) iz merjenja in 2 nalogi (12,5 % celotnega preizkusa)
iz branja in uporabe podatkov.
Slika 4.2.10.4.4: Dosežki učencev na vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
0,8
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Glede na indeks težavnosti so bili učenci tudi tokrat najuspešnejši pri reševanju nalog branja in uporabe podatkov
ter nalog aritmetike. Za razliko od predhodnih let, so bili letos najmanj uspešni pri nalogah s področja merjenja,
medtem ko so bili pri nalogah geometrije za spoznanje bolj uspešni kakor lani. Primerljivost dosežkov nekoliko
onemogoča različno število nalog posameznih vsebinskih področij.
Da učenci znajo razbrati in interpretirati podatke iz preprostih preglednic, je pokazala naloga 5. Kar 88 % jih je
znalo iz preglednice pravilno razbrati, katera dva izdelka sta se najbolje prodajala, 77 % pa jih je znalo razvrstiti
izdelke glede na izkupiček. Nekaj manj kot polovica je imela težave pri odgovoru, kateri izdelek je bil najcenejši
(naloga 05.2). Očitno so imeli ti učenci težave z razumevanjem pojmov cena in izkupiček ter s primerjanjem cene,
zapisane z decimalnim številom, in izkupičkom, zapisanim z naravnim številom. Da so nekoliko manj uspešni pri
branju in interpretaciji podatkov iz diagramov in preglednic, je pokazala naloga 12. Znotraj te naloge so učenci
višje dosežke dosegli v tistem delu, kjer so podatke brali in jih med seboj seštevali, in nižje v drugem delu, kjer so
dobljeni rezultat odštevali.
7. naloga s področja aritmetike je bila najuspešneje rešena naloga tega vsebinskega področja, ki je pokazala, da
95 % učencev dobro razume in zna uporabljati pojma vsota in razlika, vendar jih le nekaj več kot 70 % tudi
uspešno pisno sešteva in odšteva naravna števila do 1 000 000 s prehodom. Zahteva 2. naloge je bila primerjati
števila med seboj in določiti velikostne odnose med njimi. Nekaj manj kot 90 % učencev je bilo uspešnih pri
primerjanju dveh decimalnih števil in dveh ulomkov, 41 % pri primerjanju negativnega števila s celim številom in
le 30 % pri primerjanju dveh negativnih števil. Pri 11. nalogi jih je več kot polovica pravilno nakazala pot reševanja
enostavne besedilne naloge in račun deljenja z enomestnim deliteljem tudi izračunala. Zanimivi so dosežki pri
nalogi 6, kjer je, za razliko od lanskega leta, največ učencev izkazalo znanje pri pisnem deljenju naravnega števila z
enomestnim deliteljem, nekaj manj jih je znalo pisno množiti z dvomestnim množiteljem, manj kot polovica pa
deliti z dvomestnim deliteljem. Relativno uspešni so bili pri prepoznavanju najmanjšega števila, zapisanega z
naravnim številom, in najmanjšega ulomka, neuspešni pa pri prepoznavanju najmanjšega negativnega števila
(naloga 1). Pri 13. nalogi je bilo, tako kakor lani, več učencev, ki so znali uporabiti ustrezno strategijo pri reševanju
sestavljenega številskega izraza z oklepajem, z odštevanjem, z množenjem in s seštevanjem, manj pa jih je
pravilno celoten številski izraz izračunalo. Enako se je ponovilo pri reševanju številskega izraza brez oklepaja. Letos
so bili ponovno neuspešni pri reševanju enačbe z eno neznanko (naloga 15.), ki je zahtevala seštevanje in
deljenje. Verjetno jih je pri tem zmedla manj pogosta oblika zapisa računa. Pri reševanju besedilnih nalog 14 in 16
so imeli učenci tudi tokrat nizke dosežke. Izkazalo se je, da dokaj uspešno pravilno nakažejo pot reševanja, malo pa
jih pride do končnega rezultata, ne glede na to, katero računsko operacijo so pri tem uporabili. 14. naloga je
povprečju tudi najslabše rešena naloga.
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Znanje geometrije sta preverjali dve nalogi. Pri nalogi 4 je le 17 % učencev znalo pravilno poimenovati rob
kvadra, ki so ga najpogosteje zamenjali s stranico, medtem ko so pri označevanju oglišča pokazali povprečno
znanje. Nalogo bi verjetno veliko bolje rešili, če bi izbirali med ponujenimi pojmi, tako pa so si jih morali priklicati v
spomin. V nalogi 9 so se učenci srečali z geometrijskim likom. Najbolj zanesljivi so bili pri risanju trikotnika, manj
uspešni pa so bili pri njegovem označevanju in označevanju njegove skice.
V letošnjem preizkusu so imeli učenci najnižje dosežke pri reševanju nalog s področja merjenja. Naloga 3 je od
učencev zahtevala, da presodijo, kaj merimo z navedenimi merskimi enotami. Največ znanja so pokazali pri
prepoznavanju merske enote za dolžino, nekoliko manj za čas, najmanj pa jih je pravilno odgovorilo, kaj merimo s
kvadratnim metrom. Prva postavka 14. naloge je zahtevala pretvarjanje različnih merskih enot za maso v
enoimensko enoto. Da je področje mer za naše učence eno zahtevnejših, potrjuje dejstvo, da je nalogo rešilo le 13 %
učencev. Na uspešnost je verjetno vplivala tudi naloga sama, saj so morali učenci znanje o pretvarjanju mer
izkazati ob reševanju problemske besedilne naloge.
Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Po Gagnejevi klasifikaciji znanja so naloge razporejene v štiri taksonomske stopnje: poznavanje in razumevanje
pojmov in dejstev, izvajanje rutinskih postopkov, uporabo kompleksnih postopkov ter reševanje problemov in
raziskovanje problemov. Analiza preizkusa kot celote kaže, da so dosežki učencev najvišji na I. taksonomski stopnji
(IT = 0,55), nekoliko nižji na II. (IT = 0,53), še nižji na III. (IT = 0,35), na IV. taksonomski stopnji pa so, za razliko od
prejšnjih let, zopet nekoliko višji (IT = 0,37).
Slika 4.2.10.4.5: Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
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Med petimi nalogami I. taksonomske stopnje sta bili dve nalogi aritmetike, ena naloga geometrije, ena naloga
branja in uporabe podatkov ter ena naloga merjenja. Učenci so bili najuspešnejši pri reševanju 2. naloge, in sicer v
tistem delu, kjer so določali velikostne odnose med negativnim in celim številom, ter dvema ulomkoma z enakim
imenovalcem. Uspešno so reševali tudi 5. nalogo, ki je preverjala razvrščanje in interpretacijo podatkov iz
preglednice. Da ima večina učencev težave z razvrščanjem negativnih števil v številsko vrsto, so pokazali dosežki
naloge 1.2. Iz leta v leto tudi ugotavljamo, da imajo učenci pomanjkljivo znanje pri poznavanju geometrijskih
pojmov (4. naloga). Pri reševanju ostalih nalog, ki so preverjale znanje I. taksonomske stopnje, so učenci dosegli
povprečne dosežke.
Med sedmimi nalogami, ki so preverjale miselne procese na II. taksonomski stopnji, je bilo pet nalog aritmetike,
ena naloga geometrije in ena naloga branja in uporabe podatkov. Učenci so bili najuspešnejši pri reševanju 7. naloge,
kjer so razumeli pojma razlika in vsota ter nakazali pot reševanja. 67 % učencev je pravilno presodilo, katero
računsko operacijo je potrebno uporabiti pri reševanju preproste besedilne naloge (naloga 11). Nizki dosežki 8.
naloge kažejo, da učenci dokaj uspešno rešujejo naloge na ravni naravnih števil, pri računanju z ulomki in
decimalnimi števili pa imajo velike težave. Pri ostalih nalogah II. taksonomske stopnje so učenci dosegli povprečne
dosežke.
Na III. taksonomske stopnji so bile naloge 13, 14 in 15 s področja aritmetike, od tega je bila 14. delno tudi s
področja merjenja. Pri 13. nalogi je nekaj več kot polovica učencev v številskem izrazu pravilno upoštevala oklepaj,
manj kot polovica pravilno zaporedje računskih operacij, le 14 % pa je številski izraz pravilno izračunalo. 14. nalogo
so učenci pričakovano slabo reševali, saj so morali najprej pretvarjati različne mere za maso, nato pa v treh korakih
besedilno nalogo še rešiti. To je uspelo le 4 % učencev, kar pomeni, da večina ne zna rešiti kompleksnega

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

503

matematičnega problema. Gledano na celotni preizkus, je 14. naloga tista, kjer so dosežki učencev najnižji. Dosežki
15. naloge, kjer so poiskali pravilno rešitev enačbe z eno neznanko, so povprečni. Na dosežke učencev je morda
vplival tudi tip naloge.
Na IV. taksonomski stopnji, kjer je bila besedilna naloga s področja aritmetike, so dosežki enako nizki kot na
III. stopnji. Reševanje sestavljenih besedilnih nalog je za naše učence praviloma prezahtevno, učenci imajo težave
pri prenosu znanja in ugotovitev v nove problemske situacije, zato so nizki dosežki pri tovrstnih nalogah
pričakovani.
Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.6: Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
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Naloge, ki so preverjale minimalne standarde znanja, je rešilo 60 % učencev. Preverjalo jih je šest nalog, ki so bile
ovrednotene s 16 točkami, kar je manj kot polovica možnih točk celotnega preizkusa. Pet nalog je bilo s področja
aritmetike in ena s področja merjenja.
Naloge, ki so preverjale temeljne standarde znanja, je rešilo 41 % učencev. Preverjalo jih je devet nalog, ki so bile
ovrednotene s 30 točkami. Šest nalog je bilo s področja aritmetike, dve s področja geometrije in dve s področja
merjenja.
V preizkusu je bila aritmetična naloga, kjer ne moremo določiti standarda. Ovrednotena je bila s 4 točkami, rešilo
pa jo je 61 % učencev.
Razlika v višini dosežkov glede na oba standarda je v letošnjem preizkusu približno enaka, kot je bila v lanskem
preizkusu. Glede na to lahko zaključimo, da standard, ki ga naloga preverja, vpliva na višino dosežka.
Dosežki po tipu nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.7: Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
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Naloge kratkega odgovora so bile iz vseh štirih snovnih področij, štiri so bile na I. taksonomski stopnji, sedem na
II., dve na III. in ena na IV. taksonomski stopnji. Pet nalog je preverjalo minimalne standarde, osem nalog temeljne
standarde, ena naloga pa je delno preverjala minimalne in delno temeljne standarde. Naloge kratkega odgovora
je uspešno rešilo 46 % učencev. Med naloge kratkega odgovora sta se uvrstili nalogi z najvišjimi in najnižjimi
dosežki v letošnjem preizkusu.
Naloga obkroževanja je bila s področja aritmetike, III. taksonomske stopnje. Preverjala je temeljne standarde
znanja. Nalogo obkroževanja je uspešno rešilo 44 % učencev.
Naloga dopolnjevanja je bila s področja aritmetike, I. taksonomske stopnje. Nalogo je uspešno rešilo 61 %
učencev.
Naloga 9.2 je naloga slikovnega odgovora s področja geometrije, III. taksonomske stopnje, ki je preverjala
temeljne standarde znanja. To nalogo je uspešno rešilo 55 % učencev.
Naloga urejevanja je bila s področja podatkov, I. taksonomske stopnje. Preverjala je temeljne standarde znanja.
Nalogo je uspešno rešilo 77 % učencev.
Dosežki po dodatnem gradivu pri nalogah glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.4.8: Dosežki učencev po vrstah dodatkov pri nalogah glede na indeks težavnosti
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V preizkusu so bile 2 nalogi s sliko, 1 naloga s preglednico in 1 naloga z grafom. Najuspešneje so učenci reševali
nalogo s preglednico (IT = 0,75), nekoliko nižji so bili dosežki pri nalogi z grafom (IT = 0,58), najnižji dosežki pa so
bili pri nalogah s slikami (IT = 0,39). Tudi letošnji podatki potrjujejo, da dodatno gradivo vpliva na višino dosežkov.
Učenci so bili nekoliko bolj uspešni pri nalogah z dodatki (povprečni IT = 0,55) kakor pri nalogah brez njih
(povprečni IT = 0,47).
Slika 4.2.10.4.9: Dosežki učencev pri različnih vrstah gradiva glede na indeks težavnosti
0,56

0,55

0,54
0,52
0,5
0,48

0,47

0,46
0,44
0,42
Naloge z dodatki

Naloge brez dodatkov

DOSEŽKI IN REZULTATI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

|

505

Sklepne ugotovitve
Letošnji preizkus iz matematike je reševalo sedem učencev več kot lani. Povprečno število odstotnih točk
kaže, da so dosežki v primerjavi z lanskimi nekoliko nižji. Nižje je tako maksimalno kot tudi minimalno število
osvojenih odstotnih točk. Iz leta v leto ugotavljamo velik razpon med najnižjim in najvišjim dosežkom, kar
kaže na razpršeno znanje učencev.
Tudi ta preizkus je potrdil, da večina učencev zna razbrati in interpretirati podatke iz preprostih preglednic,
medtem ko jim je zapis v obliki diagrama bolj tuj, zato so pri tovrstnih nalogah manj uspešni.
Zanesljivo znanje so pokazali pri rutinskih postopkih seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja naravnih
števil, nezanesljivi pa so bili pri nalogah z decimalnimi in negativnimi števili. Morda je vzrok za to v premalo
utrjenih vsebinah s tega področja, ki se obravnavajo parcialno, le v 9. razredu. Dosežki učencev so bili
ponovno podpovprečni pri reševanju številskih izrazov z oklepajem. Več kot polovica je naloge začela dobro
reševati, v nadaljevanju, kjer se je zahtevala višja raven znanja, pa je bila večina od njih neuspešna.
Dejstvo, da so besedilne naloge na višjih taksonomskih ravneh, pogojuje nizke dosežke na tem področju. Iz
leta v leto ugotavljamo, da je za velik del učencev že reševanje enostavnih besedilnih nalog zahtevno,
medtem ko sestavljene besedilne naloge številni sploh ne začnejo reševati. Večina učencev, ki tovrstne
naloge rešuje, pa jih ne zna rešiti v celoti.
Pri geometriji so bili nizki dosežki pričakovani. Iz leta v leto ugotavljamo, da imajo učenci težave pri
poznavanju in razumevanju osnovnih geometrijskih pojmov ter pri označevanju in uporabljanju
geometrijskih simbolov. Morda je vzrok za to v premalo utrjenih, časovno oddaljenih učnih vsebinah s tega
področja, ki se pri pouku ne pojavljajo skozi vse šolsko leto.
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 dodatnega gradiva, ki ga učenec uporabi pri reševanju naloge.
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1. Katero od števil v posamezni vrstici je najmanjše?
Napiši ga na črto.
a) 57 853,

58 357,

58 573,

57 583,

57 358

_____________________________

b) –203,

–26,

203,

–204,

150

_____________________________

c) 9 ,
5

2,
5

5,
5

7,
5

4
5

_____________________________

(3 točke)
2. Števili primerjaj po velikosti. V okvirček vpiši znak ˂, ˃ ali = tako, da bo
zapis pravilen.
a) –23

–12

b) 23

c)

0,5

d)

0,05

3
7

–12

5
7

(4 točke)
3. Kaj merimo z naštetimi merskimi enotami?
Odgovore napiši na črte.
a)

stoletje

_____________________________

b)

kilometer

_____________________________

c)

kvadratni meter _____________________________
(3 točke)
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4. Na sliki je kvader. Poimenuj označena dela kvadra tako, da na črto k
številki napišeš ustrezni pojem.

1

2

1 _____________________________
2 _____________________________
(2 točki)
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5. Učenci so na novoletnem sejmu prodajali svoje izdelke. Podatki o izdelkih
so prikazani v preglednici.
Izdelek

Voščilnica

Sveča

Venček

Okrasek

Verižica

Cena

1€

3€

5€

0,5 €

4€

Število prodanih
izdelkov

250

45

23

344

18

250 €

135 €

115 €

172 €

72 €

Izkupiček

a) Uredi izdelke glede na izkupiček. Njihova imena vpiši v preglednico.
Začni z izdelkom, ki je prinesel največji izkupiček.
1

2

3

4

5

Izdelek

b) Kateri izdelek je bil najcenejši?
Odgovor napiši na črto.
_____________________________

c) Katera dva izdelka sta se najbolje prodajala?
Odgovor napiši na črto.
___________________________________________________________________

(3 točke)
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6. Izračunaj.
a) 345 ⋅ 56 =

b) 3 138 : 6 =

c) 504 : 12 =

(3 točke)
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7. a) Izračunaj vsoto števil 167 640 in 600.

b) Izračunaj razliko števil 31 002 in 4 000.

(4 točke)
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8. Izračunaj.
a) 3,24 ⋅ 2,8 =

b) 1 + 3 =
3 4

(4 točke)
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9. Za trikotnik so dani naslednji podatki:
a = 5 cm
b = 4 cm
c = 6 cm
Označi narisano skico. Nato z geometrijskim orodjem nariši trikotnik in ga
označi.
Skica:

Slika:

(3 točke)
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10. V skladišču športne opreme je 125 zabojev. V vsakem zaboju je 216 žogic
za namizni tenis. Koliko žogic je v skladišču?
Reševanje:

Odgovor: ________________________________________________________
(2 točki)
11. V drevesnici so imeli 336 sadik. Vse sadike so prodali 6 kupcem. Vsi kupci
so kupili enako število sadik. Koliko sadik je dobil posamezni kupec?
Reševanje:

Odgovor: ________________________________________________________
(2 točki)
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Privarčevani denar v evrih

12. Iva varčuje v banki. Vsak mesec položi nekaj denarja na svoj račun, kakor
prikazuje diagram.
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

januar

februar
Meseci

marec

a) Koliko evrov je privarčevala Iva v treh mesecih?
Odgovor napiši na črto.

Odgovor: ____________________________________________________
b) Koliko ji še manjka do 150 evrov?
Odgovor napiši na črto.

Odgovor: ________________________________________________________
(2 točki)
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13. Izračunaj.
a) 225 − 34 ⋅ 4 + (12 − 4) ⋅ 3 =

b) 45 + 16 : 4 − 8 ⋅ 5 =

(5 točk)
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14. Jani je v trgovini kupil 250 g ajvarja, 25 dag salame in 1 kg kruha.
Koliko g mu še manjka, da bo domov nesel 5 kg?
Reševanje:

Odgovor: ________________________________________________________
(4 točke)
15. Obkroži črko pred pravilno rešitvijo enačbe.

6 + x=
81 : 9
A

x=4

B

x=5

C

x=3

D

x=6
(1 točka)
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16. Motorist je prvi dan prevozil 49 km, drugi dan 16 km več kakor prvi dan,
tretji dan pa 25 km manj kakor drugi dan.
a) Koliko km je prevozil v treh dneh?
Reševanje:

Odgovor: ____________________________________________________
b) Motorist se je odločil, da bo v treh dneh prišel v kraj, ki je od začetka poti
oddaljen 160 km. Ali mu je uspelo?

Odgovor: ________________________________________________________
(5 točk)
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4.2.10.5 Analiza dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja v prilagojenem
izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom iz
družboslovja v 9. razredu
Struktura preizkusa znanja iz družboslovja se glede na šolsko leto 2012/2013 ni spremenila.

Analiza dosežkov
Osnovni statistični podatki
Preglednica 4.2.10.5.1: Osnovni statistični podatki
Število učencev
Število postavk
Možne točke
Povprečno število točk
Povprečno število odstotnih točk
Standardni odklon odstotnih točk
Indeks težavnosti
Indeks diskriminativnosti
Indeks zanesljivosti

96
50
50
26,41
52,81
13,67
0,53
0,27
0,83

Preizkus znanja iz družboslovja je pisalo 96 učencev. Učenci so dosegli v povprečju 26,41 (52,81 %) od 50 možnih
točk na celotnem preizkusu. Na področju geografije 15,68 (52,3 %) točke od 30 možnih, zgodovine 5,77 (41,2 %)
točke od 14 možnih in državljanske vzgoje in etike 4,95 (82,5 %) točke od 6 možnih.
Maksimalnega števila točk ni dosegel noben učenec. En učenec (1,04 %) je dosegel 43 (84 %) točk. Več kot 40 točk
(80 %) sta dosegla 2 učenca (2,08 %). Največji delež učencev, 53,16 % oziroma 51 učencev, je doseglo med 20 in
28 (med 40 in 56 %) točk. Minimalno število točk je bilo 12 (24 %), dosegel jih je en učenec. 15 ali manj točk (30 %)
je doseglo 6 (6,3 %) učencev. Frekvenčna porazdelitev dosežkov učencev je rahlo desno asimetrična. Povprečni
standardni odklon odstotnih točk je velik in kaže na raznoliko znanje učencev. Težavnost preizkusa je bila 0,53, kar
pomeni, da je bil preizkus znanja nekoliko lažji kot leta 2007 in 2013 in nekoliko težji kot leta 2009 in 2011.
Slika 4.2.10.5.1: Pregled dosežkov po točkah glede na število učencev
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Dosežki po spolu in regijah
Slika 4.2.10.5.2 : Primerjava porazdelitev dosežkov učenk in učencev pri družboslovju (NIS), 9. razred

S slike 4.2.10.5.2 lahko ugotovimo, da je najnižji dosežek dosegel učenec. Tudi najvišji dosežek je dosegel učenec.
Ostali deleži niso primerljivi, saj je NPZ iz družboslovja opravljalo več dečkov kot deklic.
V posameznih regijah se odloča za opravljanje NPZ-ja iz družboslovja zelo različno število učencev in različno
število šol. Iz Jugovzhodne, Notranjsko-kraške in Obalno-kraške regije se preverjanja ni udeležila nobena šola.
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Opisi dosežkov učencev pri NPZ-ju v 9. razredu
Slika 4.2.10.5.3: Porazdelitev točk pri družboslovju (NIS), 9. razred

ZELENO OBMOČJE

V zeleno območje sodijo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri družboslovju določajo
mejo spodnje četrtine dosežkov.

Geografija
Taksonomske stopnje:
Pri treh nalogah (1, 3 in 5 – skupaj 4 postavke) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski stopnji
(znanje in prepoznavanje) in pri eni nalogi (7 – 1 postavka) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba
znanja).
Tipi nalog:
Postavke smo preverjali z nalogami obkroževanja in nalogami kratkih odgovorov.
Učenci:
− na zemljevidu poiščejo pomembne reke in jezera (slap) – prepozna slovenska jezera (nalogi 1.01.2 in 1.01.3);
− na turistični agenciji poiščejo prospekte naravnih in kulturnih znamenitosti Evrope – prepoznajo državo, v
kateri se nahaja zelo znana prikazana znamenitost (naloga 1.03.1);
− spoznajo nebesna telesa in ob sliki vesolja naštejejo različne vrste nebesnih teles in pojasnijo razlike med
njimi – poimenujejo en planet (naloga 1.05.1);
− spoznajo kmetijstvo v odvisnosti od naravnih možnosti – v panonskih pokrajinah (naloga 1.07.3).
Učenci v zelenem območju naključno prepoznajo nekaj osnovnih geografskih pojmov. Poznajo nekatere naravne
možnosti za izvajanje gospodarskih dejavnosti.
Primer: naloga 1.01
Opomba: V zeleno območje sta se uvrstili postavki b in c, postavka a pa sodi v rumeno območje.
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Zgodovina
Taksonomske stopnje:
Pri eni nalogi (1 – skupaj 2 postavki) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski stopnji (znanje in
prepoznavanje) in pri eni nalogi (3 – 1 postavka) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog:
V zelenem območju smo znanje preverjali z nalogo kratkega odgovora in nalogo razvrščanja.
Učenci:
− razlikujejo zgodovinske vire (ustni, pisni, materialni) (nalogi 2.01.1 in 2.01.2);
− spoznajo vsakdanje življenje v mestih in s pomočjo slikovnega gradiva opišejo srednjeveško mesto – vedo,
zakaj so se v srednjem veku širile bolezni (naloga 2.03.1).
Učenci k osnovnim zgodovinskim pojmom razvrščajo konkretne primere in izkazujejo znanje pri dobro utrjenih in
poznanih zgodovinskih dejstvih.
Primer: naloga 2.01

Državljanska vzgoja in etika
Taksonomske stopnje:
Pri eni nalogi (1 – skupaj 3 postavke) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski stopnji (znanje
in prepoznavanje), pri eni nalogi (2 – skupaj 3 postavke) pa na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba
znanja).
Tipi nalog:
V zelenem območju sta bili nalogi kratkega odgovora in obkroževanja.
Učenci:
− spoznavajo poklice v sodobni družbi, temeljne odnose med delodajalcem in delojemalcem ter se
seznanjajo s pomenom delovanja sindikatov (varovanje pravic delavca) – glede na opis, prepoznajo poklic
(naloge 3.01.1, 3.01.2 in 3.01.3);
− obnovijo pojem, spoznajo tipe družine in osnovne razlike med njimi (naloge 3.02.1, 3.02.2 in 3.02.3).
Učenci prepoznavajo nekaj osnovnih poklicev in poznajo družinske člane različnih tipov družin.
Primer: naloga 3.01.1
RUMENO OBMOČJE

V rumeno območje sodijo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri družboslovju določajo
mejo med polovicama dosežkov.

Geografija
Taksonomske stopnje:
Pri štirih nalogah (1, 2, 5 in 6 – skupaj 5 postavk) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski
stopnji (znanje in prepoznavanje), pri eni nalogi (9 – 1 postavka) pa na II. taksonomski stopnji (razumevanje in
uporaba znanja).
Tipi nalog:
V rumeno območje so se uvrstile naloge kratkega odgovora, razvrščanja in obkroževanja.
Učenci:
− na zemljevidu poiščejo pomembne reke in jezera (slap) – prepoznajo vsa zapisana slovenska jezera (naloga
1.01.1);
− spoznajo pomen naravne in družbene dediščine za razvoj turizma – ločijo, kateri pojmi spadajo k naravni in
kateri h kulturni dediščini (nalogi 1.02.1 in 1.02.2);
− spoznajo nebesna telesa in ob sliki vesolja naštejejo različne vrste nebesnih teles in pojasnijo razlike med
njimi – poimenujejo dva planeta (naloga 1.05.2);
− s pomočjo karte poimenujejo in pokažejo države Srednje Evrope in njihova glavna mesta – prepoznajo
Slovenijo kot državo Srednje Evrope (naloga 1.06.2);
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− na zemljevidu prepoznajo in določijo lego Južne Amerike ter poimenujejo oceane, ki jo obdajajo
(naloga 1.09.1).
Učenci v rumenem območju bolj zanesljivo izkazujejo poznavanje osnovnih geografskih pojmov.
Primer: naloga 1.02

Zgodovina
Taksonomske stopnje:
Pri eni nalogi (2. – 1 postavka) smo preverjali uporabo miselnih procesov na I. taksonomski stopnji (znanje in
prepoznavanje).
Tipi nalog:
V rumenem območju je bila le naloga povezovanja.
Učenci:
− opišejo orodje, orožje in bivališča – prepoznajo pojem mostišče na podlagi opisa (naloga 2.02.2).
Primer: naloga 2.02
Opomba: V rumeno območje se je uvrstila le postavka b, postavka a sodi v modro območje, postavka c pa nad
modro območje.

Državljanska vzgoja in etika
V rumeno območje se ni uvrstila nobena naloga s področja državljanske vzgoje in etike.

RDEČE OBMOČJE

V rdeče območje sodijo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri družboslovju določajo
mejo zgornje četrtine dosežkov.

Geografija
Taksonomske stopnje:
Pri eni nalogi (6 – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje),
pri dveh nalogah (7 in 8 – skupaj 3 postavke) pa na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja).
Tipi nalog:
V rdečem območju so bile naloge obkroževanja, dopolnjevanja in alternativnega tipa.
Učenci:
− s pomočjo karte poimenujejo in pokažejo države Srednje Evrope in njihova glavna mesta – prepoznajo
Nemčijo kot državo Srednje Evrope (naloga 1.06.1);
− spoznajo kmetijstvo v odvisnosti od naravnih možnosti – v primorskih pokrajinah (naloga 1.07.1);
− opišejo izbrane gospodarske dejavnosti v posamezni naravni enoti – poznajo pogoje za postavitev
hidroelektrarn (naloga 1.07.2);
− naštejejo značilnosti celinskega podnebja in rastlinstva (naloga 1.08.1).
Učenci v rdečem območju prepoznavajo in tudi že razumejo geografske pojme ter berejo podatke iz slikovnih
prikazov.
Primera: nalogi 1.07.1 in 1.07.2
Opomba: V rdeče območje sta se uvrstili postavki a in b, postavka c pa v zeleno območje.
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Zgodovina
V rdeče območje se ni uvrstila nobena naloga s področja zgodovine.

Državljanska vzgoja in etika
V rdeče območje se ni uvrstila nobena naloga s področja državljanske vzgoje in etike.
MODRO OBMOČJE

V modro območje sodijo naloge, ki so jih uspešno rešili učenci, katerih skupni dosežki pri družboslovju določajo
mejo zgornje desetine dosežkov.

Geografija
Taksonomske stopnje:
Pri dveh nalogah (3 in 4 – skupaj 4 postavke) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji (znanje in
prepoznavanje), pri dveh nalogah (8 in 9 – skupaj 2 postavki) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba
znanja) in pri eni nalogi (12 – skupaj 2 postavki) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog:
V modrem območju smo znanje preverjali z nalogami obkroževanja, kratkega odgovora, dopolnjevanja in zapisa
kratkega odgovora.
Učenci:
− na turistični agenciji poiščejo prospekte naravnih in kulturnih znamenitosti Evrope – prepoznajo državo, v
kateri se nahaja manj znana prikazana znamenitost (nalogi 1.03.2 in 1.03.3);
− spoznajo oceansko podnebje in ga primerjajo s celinskim ali sredozemskim podnebjem – prepoznajo vse
značilnosti oceanskega podnebja (nalogi 1.04.1 in 1.04.3);
naštejejo
značilnosti celinskega podnebja in rastlinstva – iz klimograma razberejo povprečno letno količino
−
padavin (naloga 1.08.3);
− na zemljevidu pokažejo mejo med Evropo in Azijo, Evropo in Afriko – vedo, med katerima celinama poteka
kopenska meja (naloga 1.09.2);
− na zemljevidu poiščejo gosta in redkeje poseljena območja in ugotavljajo vzroke za gosto in redko
poselitev (nalogi 1.12.1 in 1.12.2).
Učenci v modrem območju prepoznavajo in razumejo več značilnosti geografskih pojmov. Uspejo tudi analizirati
in vrednotiti nekatere geografske procese.
Primera: nalogi 1.12.1 in 1.12.2
Opomba: V modro območje sta se uvrstili postavki a in b, postavka c pa nad modro območje.

Zgodovina
Taksonomske stopnje:
Pri dveh nalogah (2 in 5 – skupaj 3 postavke) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji (znanje in
prepoznavanje), pri dveh nalogah (3 in 4 – skupaj 2 postavki) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba
znanja) in pri eni nalogi (6 – 1 postavka) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog:
V modro območje so se uvrstile naloge kratkega odgovora, povezovanja in zapisa kratkega odgovora.
Učenci:
− opišejo orodje, orožje in bivališča – prepoznajo pojem zemljanka na podlagi opisa (naloga 2.02.1);
− spoznajo vsakdanje življenje v mestih in s pomočjo slikovnega gradiva opišejo srednjeveško mesto – vedo,
zakaj so se v srednjem veku pogosto pojavljali požari (naloga 2.03.2);
− se zavejo pomena reformacije za slovenski kulturni in narodni razvoj – poznajo vlogo Primoža Trubarja za
slovenski jezik (naloga 2.04.1);
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− ob zgodovinskem zemljevidu spoznajo razdelitev Slovenije med okupatorje – napišejo okupatorje
Slovenije med 2. svetovno vojno (nalogi 2.05.1 in 2.05.2);
− se seznanijo z nekaterimi tipičnimi ljudskimi običaji, ki so se ohranili do danes – opišejo pomen
kurentovanja nekoč (naloga 2.06.1).
Učenci v modrem območju izkazujejo poznavanje in razumevanje nekaterih zgodovinskih dogodkov narodne
zgodovine.
Primer: naloga 2.05

Državljanska vzgoja in etika
V modro območje se ni uvrstila nobena naloga s področja državljanske vzgoje in etike.
NAD MODRIM OBMOČJEM

V to območje sodijo naloge, ki jih tudi učenci z najvišjimi dosežki niso rešili s 65-odstotno uspešnostjo.

Geografija
Taksonomske stopnje:
Pri eni nalogi (4 – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje),
pri dveh nalogah (8 in 10 – skupaj 3 postavke) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri
dveh nalogah (11 in 12 – skupaj 3 postavke) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
Tipi nalog:
V območje nad modrim so se uvrstile naloge obkroževanja, kratkega odgovora, dopolnjevanja in zapisa kratkega
odgovora.
Učenci so manj uspešni pri:
− spoznavanju oceanskega podnebja in primerjavi s celinskim ali sredozemskim podnebjem – toplih poletij
ne prepoznajo kot značilnost oceanskega podnebja (naloga 1.04.2);
− spoznavanju in opisovanju gorskega podnebja s pomočjo slikovnega gradiva – iz klimograma ne razberejo
povprečne mesečne količine padavin v najbolj deževnem mesecu na Kredarici (naloga 1.08.2);
− prepoznavanju in kazanju severne, južne, vzhodne in zahodne poloble, ekvatorja, severnega in južnega
tečaja ter začetnega poldnevnika na globusu in na zemljevidu – ne vedo, katere celine prečka začetni
poldnevnik (naloga 1.10.1);
− prepoznavanju in kazanju severne, južne, vzhodne in zahodne poloble, ekvatorja, severnega in južnega
tečaja ter začetnega poldnevnika na globusu in zemljevidu – ne vedo, katere celine prečka ekvator (naloga
1.10.2);
− spoznavanju pomena gozdov za življenje ljudi v preteklosti in danes – ne predvidijo posledic žleda v gozdu
(nalogi 1.11.1 in 1.11.2);
− iskanju goste in redkeje poseljenih območij na zemljevidu in ugotavljanju vzrokov za gosto in redko
poselitve – ne najdejo razlike med področjema z enako gostoto poselitve (naloga 1.12.3).
Učenci nad modrim območjem niso dovolj zanesljivi pri prepoznavanju in uporabi vseh osnovnih značilnosti
geografskih pojmov/pojavov. Pojme slabo v celoti sintetizirajo in vrednotijo, ne glede na to, da so vzeti iz
njihovega vsakdanjega življenja.
Primer: naloga 1.11

Zgodovina
Taksonomske stopnje:
Pri eni nalogi (2 – 1 postavka) smo preverjali miselne procese na I. taksonomski stopnji (znanje in prepoznavanje),
pri dveh nalogah (3 in 4 – skupaj 2 postavki) na II. taksonomski stopnji (razumevanje in uporaba znanja) in pri eni
nalogi (6 – 1 postavka) na III. taksonomski stopnji (analiza, sinteza in vrednotenje).
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Tipi nalog:
Nad modrim območjem so bile naloge povezovanja, kratkega odgovora in zapisa kratkega odgovora.
Učenci so manj uspešni pri:
− opisovanju orodja, orožja in bivališč – ne prepoznajo pojma tabor na podlagi opisa (naloga 2.02.3);
− spoznavanju vsakdanjega življenja v mestih in opisovanju srednjeveškega mesta s pomočjo slikovnega
gradiva – ne vedo, katere gospodarske dejavnosti so se pojavile zaradi trgovanja (naloga 2.03.3);
− zavedanju pomena reformacije za slovenski kulturni in narodni razvoj – ne vedo, zakaj je reformacijo
najbolje sprejelo preprosto kmečko prebivalstvo (naloga 2.04.2);
− seznanjanju z nekaterimi tipičnimi ljudskimi običaji, ki so se ohranili do danes – ne opišejo pomena
kurentovanja danes (naloga 2.06.2).
Učenci nad modrim območjem ne poznajo zahtevnejših zgodovinskih pojmov in dejstev. Zgodovinskih dejstev ne
znajo povezati s sodobnostjo.
Primer: naloga 2.04
Opomba: V območje nad modrim se je uvrstila postavka b, postavka a pa v modro območje.

Državljanska vzgoja in etika
V območje nad modrim se ni uvrstila nobena naloga s področja državljanske vzgoje in etike.
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Specifikacijska tabela preizkusa znanja
Preglednica 4.2.10.5.2: Specifikacijska tabela, družboslovje (NIS), 9. razred
Naloga

Točke Vsebina

I. DEL: GEOGRAFIJA
1.01.1
1
1.01.2
1
1
1.01.3
1
1.02.1
1
2
1.02.2
1
1.03.1
1
1.03.2
1
3
1.03.3
1
1.04.1
1
1.04.2
1
4
1.04.3
1
1.05.1
1
5
1.05.2
1
1.06.1
1
6
1.06.2
1

GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO

Standard
znanja

Cilj – učenec

Taksonomska Območje
stopnja

7.a

1.07.1

1

GEO

Na zemljevidu poišče pomembne reke in jezera (slap).
Na zemljevidu poišče pomembne reke in jezera (slap).
Na zemljevidu poišče pomembne reke in jezera (slap).
Spozna pomen naravne in družbene dediščine za razvoj turizma.
Spozna pomen naravne in družbene dediščine za razvoj turizma.
Na turistični agenciji poišče prospekte naravnih in kulturnih znamenitosti Evrope.
Na turistični agenciji poišče prospekte naravnih in kulturnih znamenitosti Evrope.
Na turistični agenciji poišče prospekte naravnih in kulturnih znamenitosti Evrope.
Spozna oceansko podnebje in ga primerja s celinskim ali sredozemskim podnebjem.
Spozna oceansko podnebje in ga primerja s celinskim ali sredozemskim podnebjem.
Spozna oceansko podnebje in ga primerja s celinskim ali sredozemskim podnebjem.
Spozna nebesna telesa in ob sliki vesolja našteje različne vrste nebesnih teles in pojasni razlike med njimi.
Spozna nebesna telesa in ob sliki vesolja našteje različne vrste nebesnih teles in pojasni razlike med njimi.
S pomočjo karte poimenuje in pokaže države Srednje Evrope in njihova glavna mesta.
S pomočjo karte poimenuje in pokaže države Srednje Evrope in njihova glavna mesta.
Spozna kmetijstvo v odvisnosti od naravnih možnosti.

M
M
M
T
T
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

M

II

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

7.b

1.07.2

1

GEO

Opiše izbrane gospodarske dejavnosti v posamezni naravni enoti.

M

II

rdeče

7.c

1.07.3

1

GEO

Spozna kmetijstvo v odvisnosti od naravnih možnosti.

M

II

zeleno

8.a

1.08.1

1

GEO

Našteje značilnosti celinskega podnebja in rastlinstva.

M

II

rdeče

8.b

1.08.2

1

GEO

S pomočjo slikovnega gradiva spozna in opiše gorsko podnebje.

M

II

nad modrim

8.c

1.08.3

1

GEO

Našteje značilnosti celinskega podnebja in rastlinstva.

M

II

modro

9.a

1.09.1

1

GEO

Na zemljevidu prepozna in določi lego Južne Amerike ter poimenuje oceane, ki jo obdajajo.

M

II

rumeno

Na zemljevidu pokaže mejo med Evropo in Azijo ter mejo med Evropo in Afriko.

M

II

modro

M

II

nad modrim

M

II

nad modrim

M
M

III
III

nad modrim
nad modrim

9.b

1.09.2

1

GEO

10.a

1.10.1

1

GEO

10.b

1.10.2

1

GEO

11

1.11.1
1.11.2

1
1

GEO
GEO

Na globusu in na zemljevidu prepozna in pokaže severno, južno, vzhodno in zahodno poloblo, ekvator,
severni in južni tečaj ter začetni poldnevnik.
Na globusu in na zemljevidu prepozna in pokaže severno, južno, vzhodno in zahodno poloblo, ekvator,
severni in južni tečaj ter začetni poldnevnik.
Spozna pomen gozdov za življenje ljudi v preteklosti in danes.
Spozna pomen gozdov za življenje ljudi v preteklosti in danes.
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Naloga

Točke Vsebina

Cilj – učenec

Standard
znanja

Taksonomska
Območje
stopnja

12.a

1.12.1

1

GEO

Na zemljevidu poišče goste in redkeje poseljena območja ter ugotavlja vzroke goste in redke poselitve.

M

III

modro

12.b

1.12.2

1

GEO

Na zemljevidu poišče goste in redkeje poseljena območja ter ugotavlja vzroke goste in redke poselitve.

M

III

modro

12.c

1.12.3

1

GEO

Na zemljevidu poišče goste in redkeje poseljena območja ter ugotavlja vzroke goste in redke poselitve.

M

III

nad modrim

II. DEL: ZGODOVINA
2.01.1
1
1
2.01.2
1
2.02.1
1
2.02.2
1
2
2.02.3
1

ZGO
ZGO
ZGO
ZGO
ZGO

Razlikuje zgodovinske vire (ustni, pisni, materialni).
Razlikuje zgodovinske vire (ustni, pisni, materialni).
Opiše orodje, orožje in bivališča.
Opiše orodje, orožje in bivališča.
Opiše orodje, orožje in bivališča.

M
M
M
M
M

I
I
I
I
I

zeleno
zeleno
modro
rumeno
nad modrim

3.a

2.03.1

1

ZGO

Spozna vsakdanje življenje v mestih in s pomočjo slikovnega gradiva opiše srednjeveško mesto.

M

II

zeleno

3.b

2.03.2

1

ZGO

Spozna vsakdanje življenje v mestih in s pomočjo slikovnega gradiva opiše srednjeveško mesto.

M

II

modro

3.c

2.03.3

1

ZGO

Spozna vsakdanje življenje v mestih in s pomočjo slikovnega gradiva opiše srednjeveško mesto.

M

II

nad modrim

4.a

2.04.1

1

ZGO

Se zave pomena reformacije za slovenski kulturni in narodni razvoj.

M

II

modro

4.b

2.04.2

1

ZGO

Se zave pomena reformacije za slovenski kulturni in narodni razvoj.

M

II

nad modrim

2.05.1
2.05.2
2.06.1
2.06.2

1
1
1
1

ZGO
ZGO
ZGO
ZGO

Ob zgodovinskem zemljevidu spozna razdelitev Slovenije med okupatorje.
Ob zgodovinskem zemljevidu spozna razdelitev Slovenije med okupatorje.
Se seznani z nekaterimi tipičnimi ljudskimi običaji, ki so se ohranili do danes.
Se seznani z nekaterimi tipičnimi ljudskimi običaji, ki so se ohranili do danes.

M
M
M
M

I
I
III
III

modro
modro
modro
nad modrim

T

I

zeleno

T

I

zeleno

T

I

zeleno

Obnovi pojem, spozna tipe družine in osnovne razlike med njimi.

T

II

zeleno

Obnovi pojem, spozna tipe družine in osnovne razlike med njimi.

T

II

zeleno

Obnovi pojem, spozna tipe družine in osnovne razlike med njimi.

T

II

zeleno

5
6

III. DEL: DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA
DIE
Spoznava poklice v sodobni družbi, temeljne odnose med delodajalcem in delojemalcem ter se seznanja s
3.01.1
1
pomenom delovanja sindikatov (varovanje pravic delavca).
Spoznava poklice v sodobni družbi, temeljne odnose med delodajalcem in delojemalcem ter se seznanja s
DIE
3.01.2
1
1
pomenom delovanja sindikatov (varovanje pravic delavca).
Spoznava poklice v sodobni družbi, temeljne odnose med delodajalcem in delojemalcem ter se seznanja s
DIE
3.01.3
1
pomenom delovanja sindikatov (varovanje pravic delavca).
2.a

3.02.1

1

2.b

3.02.2

1

2.c

3.02.3

1
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LEGENDA:
Naloge: 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.
Vsebine: zapisana vsebina, ki jo preverja vprašanje/del naloge/naloga; GEO – vsebine geografije, ZGO – vsebine zgodovine, DIE – vsebine državljanske vzgoje in etike.
Cilji – učenec: zapisan cilj, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga; povzeto po Učnem načrtu.
Standardi znanja: zapisan standard znanja, ki ga preverja vprašanje/del naloge/naloga: M – minimalni, T – temeljni; povzeto po Učnem načrtu.
Taksonomske stopnje (po Bloomu): zapisana taksonomska stopnja vprašanja/dela naloge/naloge: I. – znanje in prepoznavanje, II. – razumevanje in uporaba, III. – analiza in sinteza ter vrednotenje.
Območja: zapisano 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 mrežnem diagramu
Dosežki učencev na vsebinskih področjih glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.5.4: Dosežki učencev na celotnem preizkusu znanja in posameznih delih glede na indeks težavnosti
0,9

0,83

0,8
0,7
Indeks težavnosti

0,6

0,53

0,52

0,5

0,41

0,4
0,3
0,2
0,1
0
Preizkus v celoti

Geografija

Zgodovina

Državljanska vzgoja in
etika

Vsebine

Učenci so najbolje reševali naloge iz III. dela preizkusa (IT = 0,83), ki je preverjal znanje s področja državljanske
vzgoje in etike. To predmetno področje je najmanj obširno, preverja se ga le z dvema nalogama oziroma zajema
le 10 % celotnega preizkusa. Preverja pa se le znanje I. in II. taksonomske stopnje. Manj uspešno v primerjavi s
III. delom preizkusa so reševali I., najobsežnejši del preizkusa znanja, ki preverja znanje s področja geografije
(IT = 0,52). Znanje s področja geografije preverja 60 % nalog v preizkusu. Najmanj uspešno so reševali naloge
II. dela preizkusa, ki preverja znanje s področja zgodovine.
Preglednica 4.2.10.5.3: Uspešnost reševanja nalog po letih in posameznih vsebinskih sklopih glede na indeks
težavnosti
Preizkus v celoti
Geografija
Zgodovina
Državljanska vzgoja in etika

2006/07

2008/09

2010/11

2012/13

2014/15

0,46
0,39
0.58
0,64

0,58
0,61
0,44
0,77

0,54
0,55
0,28
0,56

0,50
0,57
0,32
0,58

0,53
0,52
0,41
0,83

Pri reševanju preizkusa znanja so bili učenci v letošnjem letu uspešnejši kakor v šolskem letu 2006/2007 in letu
2012/2013 ter nekoliko manj uspešni kakor v letih 2008/2009 in 2010/2011.
Tako kot v preteklih letih so bili tudi v letošnjem šolskem letu učenci najuspešnejši pri preverjanju znanja s
področja državljanske vzgoje in etike, najmanj pa s področja zgodovine, če izvzamemo prvo leto preverjanja 2007.
Vendar pa so bili pri reševanju nalog s področja državljanske vzgoje in etike v letošnjem letu najuspešnejši, razlika
v uspešnosti med vsebinskima področjema geografije in zgodovine pa se je zmanjšala.
S področja geografije so učenci najbolje reševali nalogo 1.01, ki je preverjala znanje I. taksonomske stopnje.
Najuspešnejši so bili pri prepoznavi Bohinjskega jezera kot slovenskega jezera (IT = 0,97). Najmanj uspešni so bili
pri reševanju naloge 1.10.1 (IT = 0,02), pri kateri so učenci morali s pomočjo zemljevida ugotoviti, katere celine
(kontinente) prečka začetni poldnevnik. Manj uspešni so bili tudi pri reševanju nalog 1.08.2 in 1.10.2 (IT = 0,04). Pri
1. nalogi so učenci morali s pomočjo klimograma ugotoviti, koliko milimetrov padavin pade na Kredarici v najbolj
deževnem mesecu, pri 2. pa so morali s pomočjo zemljevida ugotoviti, katere celine (kontinente) prečka ekvator.
Vse tri omenjene naloge so preverjale znanje na II. taksonomski stopnji.
Določene učne cilje iz učnega načrta za geografijo smo preverjali tudi prejšnja leta (http://www.ric.si/
preverjanje_znanja/statisticni_podatki/). Poznavanje kontinentov/celin smo preverjali že v letu 2008/2009 z
nalogo 1.04.1 (IT = 0,75), pri kateri so morali izmed navedenih geografskih imen prepoznati imena celin,
2010/2011 z nalogo 1.01 (IT = 0,63), ki je od učencev zahtevala zapis imen dveh kontinentov. V letu 2012/2013 so
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učenci morali pri nalogi 1.01 zapisati ime največje in ime najmanjše celine. Nalogo so reševali nekoliko manj
uspešno (IT = 0,60) kakor leta 2010/2011. Možno je, da se je ta razlika v uspešnosti reševanja pokazala zaradi
uvedbe še enega kriterija – velikost celine. V primerjavi s preteklimi leti, ko smo poznavanje celin preverjali na I.
taksonomski stopnji, smo v letošnjem letu z nalogo 1.10 preverjali podoben cilj na II. taksonomski stopnji. Učenci
so morali s pomočjo zemljevida ugotoviti, katere celine (kontinente) prečka ekvator (IT = 0,04) in katere
poldnevnik (IT = 0,02). Glede na to, kako težka je bila naloga za učence, bi bilo morda v prihodnosti preveriti, kje je
vzrok za manj uspešno reševanje naloge, ali pri pouku morda premalokrat uporabljajo pojma ekvator in
poldnevnik pri orientaciji na zemljevidu ali pa je bila naloga morda preveč kompleksna.
Vsa štiri leta smo preverjali tudi poznavanje in lego evropskih držav. Najuspešnejši so bili leta 2008/2009 (naloga
1.01 z IT-jem 0,81). Naloga je od učencev zahtevala, da obkrožijo črko pred obmorskimi državami Evrope. Kot
dodatek k nalogi so učenci imeli tudi zemljevid. Uspešni so bili tudi v letu 2010/2011 pri reševanju naloge 1.04 (IT
0,78). Pri tej nalogi so učenci morali obkrožiti črko pred državo, ki leži v Evropi. Nekoliko manj uspešni so bili v letu
2012/2013 pri reševanju naloge 1.02, (IT = 0,60). Naloga je od učencev zahtevala, da obkrožijo črki pred državama
Severne Evrope. Podobno nalogo so učenci reševali tudi leta 2006/2007 – nalogo 1.04 (IT = 0,48), pri kateri so
morali od naštetih držav ugotoviti, katere sodijo k Zahodni Evropi. V letošnjem letu so učenci pri nalogi 1.06 (IT = 0,69)
izmed naštetih držav morali obkrožiti črki pred dvema državama Srednje Evrope. Na uspešno reševanje je verjetno
vplivala velikost izbrane regije, o kateri smo preverjali znanje, in izbor možnih odgovorov.
Značilnosti različnih podnebij smo preverjali že v letu 2006/2007 z nalogo 1.07 (IT = 0,28), ki je od učencev
zahtevala, da zapišejo značilnosti celinskega podnebja in tri kulturne rastline, ki uspevajo v celinskem podnebju. V
letu 2012/2013 so pri nalogi 1.04 (IT = 0,59) morali obkrožiti črke pred tremi značilnostmi sredozemskega
podnebja. Verjetno so bili učenci v primerjavi z letom 2006/2007 bistveno uspešnejši že zaradi izbirnega tipa
naloge. V letošnjem letu smo značilnosti podnebij primerjali z nalogo 1.04, ki je od učencev zahtevala, da
obkrožijo tri značilnosti oceanskega podnebja (IT = 0,61). V letošnjem letu so bili učenci še za spoznanje uspešnejši
kot v letu 2012/2013. Značilnost podnebij smo preverjali tudi z nalogo 1.07.1 (IT = 0,58), ki je od učencev
zahtevala, da ugotovijo, ali je trditev, da v primorskih pokrajinah uspevajo mandarine zaradi celinskega podnebja,
pravilna ali nepravilna. Glede na to, da je naloga preverjala znanje II. taksonomske stopnje, so bili učenci pri
reševanju naloge kar uspešni. Verjetno je k uspešnosti pripomogel tudi alternativni tip naloge.
Tako kot v letu 2008/2009 in v letu 2010/2011 se je tudi v letos preverjalo, kako uspešni so učenci pri branju
podatkov iz klimograma. Učenci so bili enako uspešni tako leta 2008/2009 (naloga 1.07 (IT = 0,68) kot leta
2010/2011 (naloga 1.10, IT = 0,68). V letošnjem letu se je omenjeni cilj preverjalo z nalogo 1.08, učenci pa naloge
niso rešili tako uspešno kot v preteklih letih (IT = 0,28). Morda je vzrok v tem, da so moralibrati podatke iz dveh
klimogramov, v preteklih letih pa le iz enega.
Poznavanje slovenskih jezer in rek smo v letošnjem letu preverjali z nalogo 1.01 (IT = 0,85), v letu 2010/2011 pa z
nalogo 1.06 (IT = 0,76). Učenci so morali v letos izmed naštetih jezer obkrožiti črke pred tremi slovenskimi jezeri
(Cerkniško jezero, Velenjsko jezero, Bohinjsko jezero), v letu 2010/2011 pa izmed naštetih rek obkrožiti dve, ki
tečeta po Sloveniji (Savinja, Krka).
Poznavanje oceanov smo v letu 2010/11 preverjali z nalogo 1.02 (IT = 0,61), pri kateri so učenci morali
poimenovati tri oceane, v letos pa z nalogo 1.09.1 (IT = 0,69), ki je od učencev zahtevala, da s pomočjo zemljevida
poimenujejo oceana, ki oblivata Južno Ameriko.
Najbolje rešena naloga s področja zgodovine je bila naloga 2.01 (IT = 0,93), ki je preverjala znanje I. taksonomske
stopnje in je od učencev zahtevala, da zgodovinske vire na sliki razvrstijo na pisne in materialne vire. Najmanj so
bili uspešni pri nalogi 2.03.3 (IT = 0,02), ki je preverjala znanje II. taksonomske stopnje. Naloga je od učencev
zahtevala, da navedejo primer gospodarske dejavnosti, ki se je v srednjem veku pojavila zaradi trgovanja.
Poznavanje zgodovinskih virov smo preverjali že v letu 2010/2011 z nalogo 1.02 (IT = 0,26), ki je od učencev
zahtevala, da naštejejo tri skupine zgodovinskih virov. V letošnjem letu pa so učenci pri nalogi 1.01 (IT = 0,90)
morali razvrstiti vire, prikazane na slikah, med pisne in materialne. Razlika v uspešnosti učencev med letoma
preverjanja je verjetno zaradi tipa naloge. Učenci bolje rešujejo naloge izbirnega tipa, saj imajo več težav s
priklicem podatkov.
Poznavanje Primoža Trubarja in obdobja reformacije smo preverjali tudi v letu 2006/2007 z nalogo 2.03 (IT = 0,30).
Naloga je preverjala znanje na I. taksonomski stopnji. Od učencev se je pričakovalo, da napišejo, kdo je napisal
prvo slovensko knjigo (priloga slika Primoža Trubarja), in obkrožijo črko pred imenovanim obdobjem, v katerem je
nastala prva slovenska knjiga. V letošnjem letu pa so morali učenci pri nalogi 2.04 (IT = 0,28) razložiti, zakaj Primoža
Trubarja imenujemo »očeta« slovenskega jezika (IT = 0,53) in zakaj je reformacijo najbolje sprejelo preprosto
kmečko prebivalstvo (IT = 0,03). V letošnjem letu so bili učenci nekoliko manj uspešni kot leta 2010/2011, vzrok pa
je verjetno tudi zato, ker smo znanje preverjali na II. taksonomski stopnji.
Najbolje rešena naloga s področja državljanske vzgoje in etike je bila naloga 3.01.3 (IT = 0,96), ki je od učencev
pričakovala, da s pomočjo opisa imenujejo poklic frizer. Najmanj uspešno so rešili nalogi 3.02.1 in 3.02.2 (IT = 0,75).
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Nalogi sta bili nalogi obkroževanja, preverjali sta znanje I. taksonomske stopnje. Učenci so morali ugotoviti, kateri
družinski člani v enostarševski družini in kateri v jedrni. Poznavanje različnih tipov družin smo preverjali tudi leta
2010/2011 z nalogo 3.01 (IT = 0,59), pri kateri so učenci morali obkrožiti člane razširjene družine.
Dosežki učencev po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti
Preglednica 4.2.10.5.4: Primerjava dosežkov po taksonomskih stopnjah glede na indeks težavnosti med leti
2008/2009, 2010/2011 in 2012/2013
Taksonomska. stopnja

I.
II.
III.

2008/09

2010/11

2012/13

2014/15

IT 0,63

IT 0,64

0,52

0,86

IT 0,58

IT 0,48

0,51

0,44

IT 0,34

IT 0,25

0,43

0,21

Tako kot vsa leta so bli tudi v letos učenci najuspešnejši pri reševanju nalog, ki so preverjale znanje na I. taksonomski
stopnji, najmanj uspešni pa pri reševanju nalog, ki so preverjale znanje III. taksonomske stopnje. Morda je zanimiv
podatek, da so učenci v letošnjem letu v primerjavi z ostalimi leti bistveno bolj uspešno reševali naloge na
I. taksonomski stopnji in bistveno manj uspešno na II. in III. taksonomski stopnji.
Slika 4.2.10.5.5: Dosežki učencev na celotnem preizkusu znanja in po posameznih vsebinskih sklopih glede na
indeks težavnosti
1
Preizkus v celoti
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0,7
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0,75
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0,5

0,44

0,4

0,4
0,3

0,3

0,21 0,23

0,2

0,16

0,1
0
1. taksonomska stopnja 2. taksonomska stopnja 3. taksonomska stopnja

Dosežki celotnega preizkusa iz družboslovja so glede na taksonomske stopnje pričakovano razporejeni. Najboljše
dosežke so učenci dosegli na I. taksonomski stopnji (znanje), sledi II. taksonomska stopnja (uporaba), najmanj
uspešno pa so reševali naloge na III. taksonomski stopnji (samostojno reševanje družboslovnih problemov). Ta
razporeditev velja za celoten preizkus in tudi za posamezne dele preizkusa.
I. del preizkusa znanja – geografija
Ta del preizkusa je bil sestavljen iz šest nalog na I., štirih nalog na II. in dveh nalog na III. taksonomski stopnji.
Učenci so bili najuspešnejši pri reševanju nalog na I. taksonomski stopnji. Manj uspešni so bili pri reševanju nalog
na II. taksonomski stopnji, najmanj pri reševanju nalog na III. taksonomski stopnji, kar pa je tudi pričakovano, saj te
naloge zahtevajo uporabo zahtevnejših miselnih procesov.
Na I. taksonomski stopnji so bili učenci najuspešnejši pri reševanju naloge 1.01.3 (IT = 0,97). Učenci so morali
vedeti, da je Bohinjsko jezero slovensko. Najmanj uspešno so reševali nalogo 1.03.3 (IT = 0,36), pri kateri so morali
kulturno-zgodovinsko znamenitost, prikazano na sliki, povezati z državo Veliko Britanijo.
Pri izkazovanju razumevanja in uporabe znanja na II. taksonomski stopnji so bili najuspešnejši pri reševanju
naloge 1.09.1 (IT = 0,69), pri kateri so morali učenci zapisati s pomočjo zemljevida poimenovati oceana, ki oblivata
Južno Ameriko. Najmanj uspešni pa so bili pri reševanju naloge 1.10.2 (IT = 0,02), kjer so morali učenci ob pomoči
zemljevida ugotoviti, katere celine prečka začetni poldnevnik. Predvidevamo, da je vzrok za manj uspešno
reševanje te naloge v težavah, ki jih imajo ti učenci na področju orientacije, morda pa tudi slabšem poznavanju
pojmov poldnevnik in ekvator.
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Na III. taksonomski stopnji so najuspešneje reševali nalogo 1.11 (IT = 0,31), pri kateri so morali učenci navesti
dve posledici, ki bosta nastali na pobočjih in v njihovi okolici, kjer so zaradi žledu morali popolnoma posekati
gozd. Najmanj uspešno so rešili nalogo 1.12.3 (IT = 0,08), pri kateri se je od učencev pričakovalo, da bodo ob
pomoči zemljevida navedli razlike med dvema področjema s približno enako gostoto poselitve.
II. del preizkusa znanja – zgodovina
Ta del preizkusa je bil sestavljen iz treh nalog na I., dveh nalog na II. in ene naloge na III. taksonomski stopnji. Ta del
preizkusa so učenci v preteklih letih bistveno manj uspešno reševali v primerjavi z ostalima dvema deloma. V
letošnjem letu se je ta razlika zmanjšala. Učenci so bili najuspešnejši pri reševanju nalog na I. taksonomski stopnji,
bistveno manj uspešno so reševali nalogi na II taksonomski stopnji, najmanj uspešni pa so bili pri reševanju naloge
na II. taksonomski stopnji, kar je tudi pričakovano.
Na I. taksonomski stopnji so učenci najboljše dosežke dosegli pri reševanju naloge 2.01.1 (IT 0,93), ki je od
učencev zahtevala, da zgodovinske vire na sliki razvrstijo na pisne in materialne vire. Najmanj uspešno pa so
reševali nalogo povezovanja 2.02.3 (IT 0,14), pri kateri so morali ugotoviti, da cerkev na hribu in obdano z
obrambnim zidom, imenujemo tabor.
Na II. taksonomski stopnji so učenci najbolj uspešno rešili nalogo kratkega odgovora 2.05 (IT = 0,52). Učenci so
morali navesti dva okupatorja Slovenije med drugo svetovno vojno.
Na III. taksonomski stopnji smo znanje preverjali z eno nalogo. Naloga 2.06 je od učencev zahtevala, da
primerjajo vzroke za kurentovanje nekoč z vzroki za kurentovanje danes. En vzrok je navedlo 59 % učencev, drugi
vzrok pa 28 % učencev.
III. del preizkusa znanja – državljanska vzgoja in etika
Ta del preizkusa je bil sestavljen iz ene naloge na I. in ene naloge na II. taksonomski stopnji. Učenci so bili pri
reševanju obeh nalog uspešni. Za spoznanje uspešnejši so bili pri reševanju naloge na I. taksonomski stopnji. Naloga
je od učencev zahtevala, da k opisu poklica napišejo ime poklica. Najuspešnejši so bili pri poklicu frizer (IT = 0,96). Na
II. taksonomski stopnji pa so bili učenci najuspešnejši pri nalogi 3.02.3 (IT = 0,92), pri kateri so morali obkrožiti črko
pred navedenimi družinskimi člani v razširjeni družini.
Dosežki učencev po standardih znanja glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.5.6: Zastopanost minimalnih in temeljnih standardov za celoten preizkus in za posamezne vsebinske
sklope
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Celoten preizkus znanja je preverjal 10 % temeljnih standardov in 90 % minimalnih standardov, vsebinski sklop
geografija 93 % minimalnih in 7 % temeljnih standardov, vsebinski sklop zgodovina je preverjal znanje samo
temeljnih standardov, vsebinski sklop državljanska vzgoja in etika pa je preverjal 50 % temeljnih in 50 %
minimalnih standardov.
Če primerjamo celoten preizkus znanja, lahko ugotovimo, da smo v letu 2009 preverjali večinoma minimalne
standarde znanj (70 %), v letih 2011 in 2013 pa so prevladovale naloge, ki so preverjale več temeljnih kot
minimalnih standardov (v obeh letih enako, in to 52 %). Z vidika zastopanosti minimalnih standardov v letošnjem
letu (90 %), bi morda lahko pričakovali, da bodo učenci bolj uspešni, kot so bili.
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V preteklih letih je bilo razmerje med minimalnimi in temeljnimi standardi pri vsebinskem sklopu geografija v prid
minimalnim standardom, pri vsebinskem sklopu zgodovina pa v prid temeljnim standardom. Ravno na podlagi
različne zastopanosti minimalnih in temeljnih standardov znanja smo sklepali, da so učenci uspešnejši pri
reševanju nalog vsebinskega sklopa geografija. Ta teza se nam v letošnjem letu ni potrdila, saj so bili učenci kljub
temu, da je vsebinski sklop zgodovina preverjal le znanje minimalnih standardov znanja, geografski del pa 7 %
temeljnih standardov, pri reševanju vsebinskega sklopa zgodovina v primerjavi z geografskim manj uspešni. Je pa
res, da razlika v uspešnosti ni več tako velika kot v preteklih letih.
Slika 4.2.10.5.7: Uspešnost reševanja nalog glede na standard znanja in na indeks težavnosti za celoten preizkus in
po posameznih področjih
Minimalni standardi
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Učenci so najuspešneje reševali naloge, ki so preverjale temeljne standarde znanja, manj uspešno pa naloge, ki so
preverjale minimalne standarde na celotnem preizkusu in v vsebinskem sklopu geografija ter državljanska vzgoja
in etika. Pri vsebinskem sklopu zgodovina primerjava ni mogoča, saj smo preverjali le minimalne standarde znanja.
Dosežki učencev po tipih nalog glede na indeks težavnosti
Slika 4.2.10.5.8: Zastopanost različnih tipov nalog v celotnem preizkusu
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Znanje v preizkusu se je preverjalo z nalogami izbirnega tipa in nalogami kratkega odgovora ter zapisa kratkega
odgovora. Pri vsebinskem sklopu geografija se je znanje preverjalo s 56 % nalog izbirnega tipa in 44 % nalog
kratkega odgovora in zapisa kratkega odgovora. Pri vsebinskem sklopu zgodovina pa se je znanje preverjalo s 35 %
nalog izbirnega tipa (povezovanje, razvrščanje) in s 65 % nalog kratkega odgovora in zapisa kratkega odgovora. Pri
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vsebinskem sklopu državljanska vzgoja in etika so bile naloge izbirnega tipa (50 %) in naloge kratkega odgovora in
zapisa kratkega odgovora (50 %) enakomerno zastopane. Praviloma so učenci uspešnejši pri reševanju nalog
izbirnega tipa.
Slika 4.2.10.5.9: Zastopanost različnih tipov nalog v preizkusu znanja za celoten preizkus in po posameznih
področjih
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Slika 4.2.10.5.10: Dosežki učencev po tipih nalog na celotnem preizkusu znanja in po vsebinskih področjih glede na
indeks težavnosti
1

Preizkus v celoti

0,9

Geografija

0,8
0,7

Zgodovina

0,6

Državljanska
vzgoja in etika

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Naloge
Naloge kratkih
Naloge
Naloge
obkroževanja odgovorov dopolnjevanja povezovanja

Naloge zapisa
Naloge
Naloge
razvrščanja alternativnega kratkega
odgovora
tipa naloge

Če pogledamo preizkus v celoti, so bili učenci najbolj uspešni pri reševanju nalog razvrščanja (povprečni IT = 0,86),
sledile so naloge obkroževanja (povprečni IT = 0,73), alternativni tip nalog (povprečni IT = 0,64), naloge kratkega
odgovora (povprečni IT = 0,51), naloge povezovanja (povprečni IT = 0,49), naloge dopolnjevanja (povprečni IT = 0,34) in
naloge zapisa kratkega odgovora (povprečni IT = 0,23).
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Dosežki učencev po dodatkih pri nalogah glede na indeks težavnosti
Pojem dodatek definiramo kot izhodišče, ki ga učenec uporabi kot pripomoček za reševanje vprašanj/naloge.
Slika 4.2.10.5.11: Zastopanost dodatkov pri nalogah v preizkusu znanja
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Slika 4.2.10.5.12: Dosežki učencev po dodatkih pri nalogah glede na indeks težavnosti
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Pri vsebinskem sklopu geografija lahko ugotovimo, da dodatki k nalogam niso vplivali na uspešnejše reševanje
nalog oziroma so učenci bolje reševali naloge brez dodatkov (IT = 0,71). Morda so bolje reševali naloge brez
dodatkov zato, ker je le ena naloga z dodatkom preverjala znanje na I. taksonomski stopnji, ostale so preverjale
znanje na II. oziroma III. taksonomski stopnji. Najmanj uspešno so reševali naloge, ki so imela za dodatek zemljevid
(IT = 0,25). Morda so vzrok za to tudi težave na področju orientacije in predstavljivosti, ki so značilne za naše
učence. Pri vsebinskem sklopu zgodovina so učenci bistveno bolje rešili nalogo, ki je imela dodatek sliko (IT = 0,93),
kakor ostale naloge brez dodatkov (IT = 0,31). Morda je vzrok v tem, da je naloga z dodatkom slike preverjala
znanje na I. taksonomski stopnji, tip naloge pa je bil razvrščanje. Nalogi s področja državljanske vzgoje in etike
nista imeli dodatkov.
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Povzetek
Pri reševanju preizkusa znanja so bili učenci v letošnjem letu uspešnejši kakor v šolskem letu 2006/2007 in
letu 2012/2013 ter nekoliko manj uspešni kakor v letih 2008/2009 in 2010/2011.
Tako kot v preteklih letih so bili tudi v letošnjem šolskem letu učenci najuspešnejši pri preverjanju znanja z
vsebinskega področja državljanska vzgoja in etika, najmanj pa s področja zgodovine, če izvzamemo prvo leto
preverjanja 2007. Vendar so bili pri reševanju nalog s področja državljanske vzgoje in etike v letošnjem letu
najuspešnejši, razlika v uspešnosti med vsebinskim področjem geografija in zgodovina pa se je zmanjšala.
Tako kot vsa leta so bili učenci tudi v letošnjem letu najuspešnejši pri reševanju nalog, ki so preverjale znanje
na I. taksonomski stopnji, najmanj uspešni pa pri reševanju nalog, ki so preverjale znanje III. taksonomske
stopnje.
Če primerjamo celoten preizkus znanja s preizkusi preteklih, let lahko ugotovimo, da smo v letu 2009
preverjali večinoma minimalne standarde znanj (70 %), v letih 2011 in 2013 pa so prevladovale naloge, ki so
preverjale več temeljnih kakor minimalnih standardov. Z vidika zastopanosti minimalnih standardov v
letošnjem letu (90 %) bi morda lahko pričakovali, da bodo učenci uspešnejši, kot so bili.
Ne glede na to, da smo v letošnjem letu pri vsebinskem sklopu zgodovina preverjali samo znanje minimalnih
standardov, so bili učenci pri reševanju nalog tega sklopa najmanj uspešni. Eden od vzrokov, zakaj so učenci
manj uspešni pri reševanju nalog s področja zgodovine, je verjetno v tem, da se učenci, vključeni v prilagojen
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, slabše orientirajo v prostoru in času in da so
zgodovinske teme za njih preveč abstraktne. Vzrok, ki smo ga navajali v preteklih letih, da na manj uspešno
reševanje nalog s vsebinskega področja zgodovina vpliva razmerje med zastopanostjo minimalnih in
temeljnih standardov, pa verjetno ne drži.
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I. DEL
GEOGRAFIJA
1.

Obkroži črko pred tremi slovenskimi jezeri.
A

Kaspijsko jezero.

B

Viktorijina jezera.

C

Cerkniško jezero.

D

Velenjsko jezero.

E

Prespansko jezero.

F

Bohinjsko jezero.
(3 točke)

2.

Naravna in kulturna dediščina sta bogastvo vsakega naroda.
Spodaj zapisane pojme ustrezno razvrsti v preglednico:
Škocjanske jame, slap Savica, Ljubljanski grad, Prešernov spomenik, Cerkniško jezero,
vaška situla.

Naravna dediščina

Kulturna dediščina

(2 točki)
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3.

Na črto pred sliko, ki predstavlja znamenitost, napiši črko države, kjer se znamenitost
nahaja.
DRŽAVE
A

Hrvaška

B

Nizozemska

C

Velika Britanija

D

Nemčija

E

Švica

F

Francija

_______
Slika 1

_______
Slika 2

_______
Slika 3
(3 točke)

(Vir slike 1: http://krmelj.com/index.asp?p=eif. Pridobljeno: 2. 12. 2014.)
(Vir slike 2: http://www.avantura.si/. Pridobljeno: 2. 12. 2014.)
(Vir slike 3: http://www.oxfordscientificfilms.tv/. Pridobljeno: 2. 12. 2014.)
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4.

Obkroži črko pred tremi značilnostmi oceanskega podnebja.
A

Mile zime.

B

Vroča in dolga poletja.

C

Mrzle, dolge zime.

D

Topla poletja.

E

Pogosto oblačno in megleno vreme z dežjem.

F

Zelo malo padavin prek celega leta.
(3 točke)

5.

Vesolje ali kozmos je brezmejen prostor, kjer se gibljejo različna vesoljska telesa: Sonce,
zvezde, planeti … Imeni dveh planetov napiši na črti.
________________________________
________________________________
(2 točki)

6.

Obkroži črko pred dvema državama Srednje Evrope.
A

Nemčija.

B

Finska.

C

Romunija.

D

Italija.

E

Slovenija.
(2 točki)

540

|

LETNO POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA v šolskem letu 2014/2015

7.

Če je trditev pravilna, obkroži DA, če ni pravilna, obkroži NE.
a)

V primorskih pokrajinah Slovenije uspevajo mandarine zaradi celinskega podnebja.
DA

b)

V predalpskih pokrajinah Slovenije so postavljene hidroelektrarne zaradi velikega
rečnega pretoka.
DA

c)

NE

NE

V panonskih pokrajinah Slovenije uspevajo kulturne rastline zaradi apnenčastih tal.
DA

NE
(3 točke)
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8.

Na sliki 4 sta klimograma Maribora in Kredarice. Dopolni stavke.

Slika 4: Klimograma

a)

Povprečna temperatura najtoplejšega meseca v Mariboru je
___________ stopinj C.

b)

Na Kredarici pade v najbolj deževnem mesecu povprečno
___________ mm padavin.

c)

V vsem letu v Mariboru povprečno pade __________ mm padavin.
(3 točke)

(Vir slike 4: Senegačnik, J., Drobnjak, B., Otič, M., 1999: Živim v Sloveniji: Geografija za 8. razred osnovne šole.
Ljubljana: Modrijan.)
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9.

Poglej zemljevid sveta na sliki 1 na barvni prilogi in reši nalogo.
a)

Katera oceana oblivata Južno Ameriko? Odgovor napiši na črti.
_________________________, _________________________

b)

Poimenuj celini (kontinenta), med katerima poteka meja po kopnem. Odgovor napiši
na črti.
_________________________ in _________________________
(2 točki)

10. Oglej si zemljevid 1 na barvni prilogi in reši nalogo.
Zemljo z ekvatorjem navidezno razdelimo na S in J poloblo ter z začetnim poldnevnikom
na V in Z poloblo.
a)

Katere celine (kontinente) prečka začetni poldnevnik? Odgovor napiši na črto.
_________________________________________________________________

b)

Katere celine (kontinente) prečka ekvator? Odgovor napiši na črto.
_________________________________________________________________
(2 točki)
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11. Slovenijo je februarja 2014 prizadel žled. Na črte napiši dve posledici, ki bosta nastali na
pobočjih in njihovi okolici, kjer smo zaradi žledu morali popolnoma posekati gozd.

Slika 5: Gozd, prizadet od žledu
Posledica 1: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Posledica 2: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2 točki)

(Vir slike 5: http://www.gorenjskiglas.si/article/20140217/C/140219849/1035/nova-ocena--milijon--kubikov.
Pridobljeno: 2. 12. 2014.)
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12. Z uporabo zemljevida sveta na sliki 2 na barvni prilogi, ki prikazuje različno gostoto
prebivalstva, ugotovi:
a)

Kako je poseljeno področje, označeno s številko 1? Utemelji vzrok za tako poselitev.
Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

b)

Kako je poseljeno področje, označeno s številko 2? Utemelji vzrok za tako poselitev.
Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

c)

Glede na legendo zemljevida imata področji 1 in 3 enako gostoto poselitev. V čem
pa je razlika med področjema? Odgovor napiši na črti.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(3 točke)
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II. DEL
ZGODOVINA
1.

Oglej si slike in njihove številke vpiši na črte k ustreznemu viru.

Slika 6

Slika 7

Slika 8

Slika 9

Slika 10

Slika 11

Pisni viri so na slikah, ki so označene s številkami:
______, ______, ______.
Materialni viri so na slikah, ki so označene s številkami:
______, ______, ______.
(2 točki)

(Vir slik 6–11: http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=
0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fknjiznica.weebly.com%2Fuploads%2F6%2F4%
2F3%2F8%2F6438781%2F2._zgodovinski_viri.ppt&ei=FWBbVP3qEtLuaLuRgtAM&
usg=AFQjCNG6uYiK3HluCCz9pL13ToNerDjHtA. Pridobljeno: 2. 12. 2014.)
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2.

Na črto pred opis napiši številko pojma, ki ga predstavlja opis.
OPISI

POJMI

____ skromno bivališče, vkopano v tla

1

mostišče

____ naselje s kočami na kolih

2

tabor

____ cerkev na hribu, obdana z obrambnim
zidom

3

vaško naselje

4

rimsko naselje

5

srednjeveško mesto

6

zemljanka
(3 točke)

3.

Življenje v srednjem veku je bilo drugačno kot danes.
a)

Pojasni, zakaj so se v srednjem veku po mestih širile nalezljive bolezni. Odgovor
napiši na črto.
_________________________________________________________________

b)

Pojasni, zakaj so se v srednjem veku v mestih pogosto pojavljali požari. Odgovor
napiši na črto.
_________________________________________________________________

c)

V srednjem veku se je razvila trgovina. Navedi primer gospodarske dejavnosti, ki se
je pojavila zaradi trgovanja. Odgovor napiši na črto.
_________________________________________________________________
(3 točke)
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4.

a)

Razloži, zakaj Primoža Trubarja imenujemo »oče« slovenskega jezika. Razlago
napiši na črti.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

b)

Zakaj je reformacijo najbolje sprejelo preprosto kmečko prebivalstvo? Odgovor
napiši na črti.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(2 točki)

5.

Slovenijo so med 2. svetovno vojno okupirali. Naštej dva okupatorja Slovenije. Odgovor
napiši na črti.
________________________________
________________________________
(2 točki)

6.

Primerjaj vzroke za kurentovanje nekoč z vzroki kurentovanja danes. Odgovor napiši v
povedih na črte.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 točki)
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III. DEL
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA
1.

Preberi opis in k opisu napiši ime poklica.

OPIS

POKLIC

Izdeluje različne vrste testa in iz njega
oblikuje kruh in drobno pecivo.
Pripravi les in ostale materiale in iz njih
izdeluje pohištvo.
Striže, barva in oblikuje lase ali brado.
(3 točke)
2.

Poznamo več tipov družin.
a)

b)

c)

Kateri družinski člani so v enostarševski družini? Obkroži črko pred pravilnim
odgovorom.
A

Mama, oče, otrok.

B

Oče, mama, babica, dedek, otrok.

C

Oče, otrok.

D

Mož in žena.

Kateri družinski člani so v jedrni družini? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Mama, oče, otrok.

B

Oče, mama, babica, dedek, otrok.

C

Oče, otrok.

D

Mož in žena.

Kateri družinski člani so v razširjeni družini? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
A

Mama, oče, otrok.

B

Oče, mama, babica, dedek, otrok.

C

Oče, otrok.

D

Mož in žena.

(3 točke)
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Barvna priloga
0°

S Amerika

J Amerika

Indijski
ocean
Avstralija

Slika 1: Zemljevid sveta
(Vir: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/ura/anja/zem_sveta.html. Pridobljeno:
29. 1. 2015.)

S Amerika
2

J Amerika

Indijski
ocean

Avstralija

Slika 2: Zemljevid sveta
(Vir: Senegačnik, J., Drobnjak, B., 2013: Obča geografija za 1. letnik gimnazij. Ljubljana: Modrijan.)
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5 ANALIZE ANKET
5.1 Analiza anketnega vprašalnika o izvedbi NPZ-ja za
ravnatelje osnovnih šol
Spremljava izvedbe NPZ-ja v šolskem letu 2014/2015 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-om, ljudske univerze ter zavodi za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
Vprašalnik je bil namenjen spremljanju priprav in izvedbe NPZ-ja, ugotavljanju stališč ravnateljev do NPZ-ja in
dejavnostim, ki so namenjene pridobivanju dodatnih informacij, odkrivanju težav in nejasnosti pri izvedbi in
vrednotenju NPZ-ja ter zbiranju priporočil za izboljšavo.
Vprašalnik smo v mesecu juniju objavili na spletni strani Rica (eRic za ravnatelje), izpolnjevanje le-tega pa je
potekalo elektronsko (od 10. junija do 19. junija).
Na anketo za ravnatelje osnovnih šol je odgovarjalo 449 ravnateljev, to je 93,2 % ravnateljev vseh izobraževalnih
ustanov, ki so v šolskem letu 2014/2015 izvajale NPZ v 6. in/ali 9. razredu (482 izobraževalnih ustanov). V šolskem
letu 2013/2014 je bil delež vključenih v anketo 91,0 %. Po regijah se deleži sodelujočih v anketi gibljejo od najmanj
83,3 % (Spodnjeposavska regija) do največ 100,0 % (Zasavska, Notranjsko-kraška in Goriška regija).
Stališča ravnateljev do NPZ-ja. Večina ravnateljev upošteva dosežke NPZ-ja pri načrtovanju prihodnjega dela
(90,4 %; odgovora Zelo se strinjam. / Strinjam se.). Nekoliko manjšemu številu ravnateljev se zdi NPZ smiseln in
koristen, ker daje učencu in učitelju dodatno informacijo o učenčevem znanju (86,0 %), hkrati pa menijo, da bi
moral imeti dosežek učenca pri NPZ-ju večjo veljavo (90,6 %). Nekoliko manj kakor 80 % jih meni, da so
izobraževanja o analizah dosežkov in o vrednotenju NPZ-ja, ki jih pripravlja Ric, za učitelje koristna (78,2 %) in da
NPZ daje učiteljem dodatne informacije o kakovosti njihovega dela (75,7 %). Okoli 70 % se jih strinja s trditvijo, da
NPZ vpliva na izboljšanje dela v šoli (71,9 %). Manj kakor 70 % ravnateljev se strinja s trditvami, da NPZ odkriva
šibka oziroma močna področja v znanju učencev, ki je predpisano z učnimi načrti (69,9 %; 67,7 %) ter da je NPZ
vplival na izboljšanje kakovosti poučevanja (65,5 %), najmanj pozitivno mnenje pa imajo o tem, da je NPZ vplival
na izboljšanje kakovosti ocenjevanja pri pouku (52,1 %).
Prostovoljno izvajanje NPZ-ja iz tretjega predmeta. Osnovne šole imajo možnost, da poleg NPZ-ja iz tretjega
predmeta, ki ga minister določi za njihovo šolo, po končanem preverjanju prostovoljno izvedejo NPZ tudi iz
drugih tretjih predmetov. Med 458 šolami, ki so v šolskem letu 2014/15 izvajale NPZ iz tretjega predmeta v 9.
razredu, jih je na anketo odgovorilo 428. Od teh jih NPZ-ja iz tretjega predmeta ni prostovoljno izvedlo 318 (74,3 %;
leta 2014: 75,4 %), 110 šol pa je to možnost izkoristilo: NPZ iz enega tretjega predmeta je prostovoljno izvedlo 60
šol, iz dveh tretjih predmetov 24 šol, iz treh tretjih predmetov 22 šol in iz štirih tretjih predmetov 4 šole. Skupno
število vseh prostovoljnih izvedb NPZ-ja iz tretjega predmeta je bilo 190 (leta 2014: 184); od tega 52 iz angleščine,
48 iz kemije, 44 iz državljanske kulture in etike, 28 iz tehnike in tehnologije in 18 iz nemščine.
Težave pri izvedbi NPZ-ja. Največ težav pri izvedbi NPZ-ja v šolskem letu 2014/2015 je bilo povezanih s slabšo
motivacijo učencev za NPZ (25,2 %; leta 2014: 24,7 %). Razloge zanjo pripisujejo temu, da učenci v NPZ-ju ne vidijo
smisla, ne jemljejo ga resno, ker ne prepoznajo njegovega pomena – dosežki se ne upoštevajo nikjer, povratna
informacija pa jim ne pomeni ničesar. Manj pogosto pišejo, da do NPZ-ja kažejo odklonilni odnos tudi učenčevi
starši. Za povečanje motivacije predlagajo, da naj se pomen NPZ-ja spremeni in pridobi na veljavi. Dosežki naj se
upoštevajo bodisi pri šolski oceni bodisi pri vpisu na srednje šole ali pa naj bodo eden od kriterijev za štipendiranje
nadarjenih. Ravnatelji bi NPZ v šolsko oceno vključili na več načinov: kot eno od šolskih (pisnih) ocen pri
predmetu, kot zadnjo pisno oceno pri predmetu ali kot zaključno oceno pri predmetu. Nekateri ravnatelji se
zavzemajo za ukinitev NPZ-ja.
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Slabšo motivacijo učiteljev za NPZ (9,6 %; leta 2014: 10,3 %) najpogosteje povezujejo s tem, da ti v NPZ-ju ne vidijo
smisla, ker se nikjer ne upošteva, z nemotiviranostjo učencev za NPZ in posledično slabšimi dosežki, s povečano
dodatno obremenitvijo za učitelje in z delom, ki je premalo cenjeno in vrednoteno. Za izboljšanje predlagajo, naj
dosežki NPZ-ja v bodoče pridobijo na pomenu.
Pogosteje opažene težave se bile tudi zaradi vrednotenja NPZ-jev (8,5 %). Več ravnateljev je izpostavilo nejasnosti
v zvezi s plačilom za učitelje, ki naj bo v prihodnje vnaprej dogovorjeno na sistemski ravni. Nekateri ravnatelji
menijo, da je bilo plačilo prenizko (predvsem pri tretjem predmetu), drugi, da naj se ohrani v sedanji višini, tretji,
da naj učitelji ocenjevalci, ki površno opravljajo svoje delo, ne bodo upravičeni do (polnega) zneska plačila, četrti
predlagajo, da naj bo plačano tudi delo e-pomočnika in delo za izvedbo NPZ-ja na šoli, eden pa je zapisal, da
učiteljem pri plačilu ni bilo priznanih dovolj preizkusov (trije premalo). Pogosteje omenjajo tudi obremenjenost in
dodatno delo učiteljev, preveliko število nalog za vrednotenje pri slovenščini in angleščini, nejasna navodila za
vrednotenje (sporne in nekonsistentne rešitve, ki jih tudi člani predmetnih komisij ne vrednotijo enako) – predlogi
so, da naj bodo naloge sestavljene tako, da bodo dopuščale enoznačne odgovore oziroma da se nudi strokovno
pomoč komisijam, ki pripravljajo naloge za NPZ. Več ravnateljev je zapisalo, da so pri vpogledih in poizvedbah
opazili več tehničnih in vsebinskih napak ocenjevalcev kakor v preteklih letih – en ravnatelj izraža dvom v to, da je
vsak učitelj primeren za vrednotenje. Drugi so mnenja, da je treba vrednotenje opraviti brez napak, vsem pa je
skupno to, da je treba pred vpogledi vzpostaviti več kontrole nad ocenjevalci, katere naj se tudi obvešča o
njihovih napakah. Trije ravnatelji so zapisali, da ne vrednotijo vsi učitelji (tudi šole niso prijavile vseh), in predlagajo,
da mora biti to obveza za vse.
Organizacija pouka med izvedbo NPZ-ja je bila motena (4,7 %; leta 2014: 5,5 %) zaradi pomanjkanja prostorov in
učiteljev (veliko jih je bilo v nadzoru). En ravnatelj predlaga, naj NPZ traja eno šolsko uro, drugi pa, naj učenci s
posebnimi potrebami pišejo NPZ v večjih skupinah. Organizacija prostorov za izvedbo NPZ-ja je bila največkrat
motena (3,3 %; leta 2014: 5,3 %) zaradi pomanjkanja prostorov, predvsem zaradi velikega števila učencev s
posebnimi potrebami, ki so bili razporejeni v veliko število skupin, kar je bil tudi glavni razlog za premajhno število
nadzornih učiteljev (2,4 %; leta 2014: 3,2 %). Za odpravo težav en ravnatelj predlaga, naj bodo učenci, ki
potrebujejo bralca, v enem prostoru z enim bralcem, drugi, naj se učence s posebnimi potrebami združi v večje
skupine, in tretji, naj učenci s posebnimi potrebami pišejo v skupini z enim nadzornim učiteljem.
Nekaj težav je bilo tudi s Pošto Slovenije (0,7 %; leta 2014: 1,8 %), ki je ali dostavila premalo poštnih vreč, zamujala s
prevzemom gradiva ali pa je bila slabo obveščena o datumih izvajanja NPZ-ja. Težavi pri načinu pakiranja
preizkusov (0,4 %; leta 2014: 1,4 %) sta bili skupno pakiranje preizkusov za matično in podružnično šolo (šola
predlaga, naj bodo paketi pripravljeni za vsako enoto posebej) ter natrgana vrečka.
Čas izvedbe NPZ-ja (1,3 %; leta 2014: 1,4 %) je, sodeč po odgovorih ravnateljev, za večino šol ustrezen. Eden je
napisal, da je maj za izvedbo neustrezen, in predlaga april, drugi se ne strinja z izvajanjem NPZ-ja takoj po
počitnicah, tretji predlaga, naj zaradi organizacije dela na šoli NPZ poteka 45 minut, četrti, naj se začetek izvajanja
prestavi na 8. uro, peti pa, naj se NPZ izvaja takrat, ko ni pouka.
Najpogostejši razlogi za težave pri izvedbi NPZ-ja za učence s posebnimi potrebami (6,7 %; leta 2014: 7,1 %) so bili:
veliko učencev s posebnimi potrebami, pomanjkanje prostorov in nadzornih učiteljev (ravnatelji predlagajo, naj se
posamezne učence s podobnimi motnjami združi v manjše skupine oz. manjše skupine naj se združijo v večjo) ter
predolga in preveč zgoščena besedila pri slovenščini.
E-vrednotenje. Analizirali smo odgovore tistih šol, na katerih se je v šolskem letu 2014/2015 izvajalo evrednotenje (427 šol oziroma 93,4 % od 457 šol z e-vrednotenjem).
Informiranje in usposobljenost za e-vrednotenje. Ravnatelji ocenjujejo informiranje in usposobljenost za evrednotenje z visokimi povprečnimi ocenami na lestvici od 1 (nezadostno) do 5 (odlično): informacije, ki so jih šole
pred e-vrednotenjem prejele z Rica – z oceno 4,4 (leta 2014: 4,4); predstavitev e-vrednotenja na rednih srečanjih
predstojnikov v okviru OE ZRSŠ-ja – 4,2 (leta 2014: 4,2); usposobljenost pomočnika za e-vrednotenje – 4,5 (leta
2014: 4,6); usposobljenost učiteljev za e-vrednotenje – 4,2 (leta 2014: 4,2) in gradivo, objavljeno na eRicu za
učitelje – 4,5 (leta 2014: 4,5).
E-vrednotenje s programom Scoris Assessor. Ravnateljeva podpora e-vrednotenju se je po njegovi izvedbi močno
povečala. Pred uvedbo leta 2013 je e-vrednotenje podpiralo 68 % ravnateljev, po izvedbi leta 2015 pa 87 %. Šole so
e-vrednotenje organizirale na različne načine, najpogosteje so učitelji istega predmeta z vrednotenjem pričeli
skupaj v šoli, nato so vrednotili samostojno doma (38,4 %) ali pa so učitelji istega predmeta z vrednotenjem pričeli
skupaj v šoli, nato so vrednotili samostojno v šoli (20,1 %). Učitelji so največkrat izvajali e-vrednotenje v šoli, izven
pouka (51,1 %), ali pa doma, čeprav so imeli možnost vrednotenja v šoli (46,7 %). Večina ravnateljev je odgovorila,
da jih ne moti, da imajo pooblaščeni sodelavci Rica vpogled v učiteljevo delo med e-vrednotenjem (94,8 %). Tisti, ki
jih vpogled moti (5,2 %), so kot razlog navajali podcenjevanje, nezaupanje v delo učiteljev.
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Zagotavljanje kakovosti med e-vrednotenjem. Postopki za zagotavljanje kakovosti med e-vrednotenjem (vaja,
standardizacija, kontrolno ocenjevanje) se zdijo popolnoma razumljivi 74,2 %, delno razumljivi 25,3 % in
nerazumljivi 0,5 % ravnateljem (leta 2014: popolnoma razumljivi 77,4 %; delno razumljivi 22,4 %; nerazumljivi 0,2 %).
Mnenja ravnateljev v zvezi s postopki za zagotavljanje kakovosti e-vrednotenja so zelo raznolika: največ jih
izpostavlja vsebinske napake pri vrednotenju (tudi pri nedvoumnih odgovorih), neusklajeno vrednotenje
ocenjevalcev, še posebej daljših odgovorov, neupoštevanje dodatnih navodil v točkovnikih, »togost« pravilnih
odgovorov pri slovenščini, nepopolna moderirana navodila za vrednotenje, zahtevnejše vrednotenje slabše
sestavljenih nalog, različna tolmačenja pomočnikov glavnega ocenjevalca na podobna vprašanja, nestrinjanje z
glavnim ocenjevalcem glede točkovanja odgovorov, več porabljenega časa za vajo in standardizacijo pri
slovenščini, težave učiteljev, ki vrednotijo prvič. Predlagajo, naj se vajo izpusti za tiste, ki ne vrednotijo prvič
oziroma naj bodo organizirana dodatna izobraževanja za tiste, ki to opravljajo prvič, učitelji naj za svoje delo
prevzamejo večjo odgovornost, za en dan naj se podaljša čas za vrednotenje (vnos popravkov), ravnatelju in
računalnikarju naj bo omogočen dostop do aplikacije, da se bosta z njo lahko seznanila. Mnenja nekaterih
ravnateljev so bila pozitivna – zapisali so, da so bili odgovori na vprašanja učiteljev ažurni ter da so postopki
kakovosti dovolj jasni, enostavni in uporabniku prijazni.
Vpogledi in poizvedbe. Večina ravnateljev je odgovorila, da niso imeli težav z izvedbo vpogledov (96,0 %; leta 2014:
95,9 %). V primerjavi z izvedbo vpogledov in poizvedb v preteklih letih, ko so se vpogledi izvajali na šolah (ob
prisotnosti staršev), poizvedbe za 9. razred na centrih za vrednotenje ter poizvedbe za 6. razred na šolah, jih je
letos več odgovorilo, da je bilo manj težav pri organizaciji vpogledov v preizkuse na šoli, boljša je bila tehnična in
organizacijska izvedba poizvedb, manjša poraba časa za izvedbo poizvedb, precej manjše pa je bilo sodelovanje
staršev v postopku vpogledov. Slednje je mogoče pojasniti z možnostjo elektronskega vpogleda, ki se ga lahko
starši poslužujejo kjerkoli.
Prednosti in pomanjkljivosti e-vrednotenja. Največje prednosti e-vrednotenja (nad 50 %) ravnatelji vidijo v
elektronskem dostopu do preizkusov (72,6 %), večji fleksibilnosti pri razporejanju časa in izbiri kraja vrednotenja
(72,4 %) ter nemoteni izvedbi pouka na šolah (68,4 %). Kot največjo pomanjkljivost (nad 50 %) izpostavljajo manj
osebnih stikov z drugimi učitelji ocenjevalci (60,2 %).
Smiselnost vrednotenja preizkusov znanja. V letu 2015 je več ravnateljev, ki v vrednotenju ne vidijo smisla,
kakor v letu 2014 (leta 2015: 3,3 %; leta 2014: 2,4 %).
V letošnjem letu se največ ravnateljev (od 50 % do 60 %) strinja s trditvami, da se pri vrednotenju učitelji seznanijo
s strukturo preizkusov in nalogami NPZ-ja (leta 2015: 58,3 %, leta 2014: 64,5 %), odkrivajo najpogostejše napake
učencev (leta 2015: 56,0 %; leta 2014: 62,8 %) ter uskladijo in poenotijo kriterije ocenjevanja (leta 2015: 51,5 %; leta
2014: 56,7 %). V manjšem številu (od 30 % do 50 %) se strinjajo s trditvami, da si učitelji pridobivajo dodatno
znanje, ki ga lahko vključijo v svoje strokovno delo (leta 2015: 49,2 %; leta 2014: 54,3 %), dobijo vpogled v znanje
učencev (leta 2015: 43,6 %; leta 2014: 53,0 %), se seznanijo s potekom in načinom vrednotenja preizkusov (leta
2015: 42,2 %; leta 2014: 51,8 %), dobijo povratno informacijo o svojem delu in delu drugih učiteljev (leta 2015: 35,8
%; leta 2014: 37,2 %) ter si pri vrednotenju pridobijo izkušnje za utemeljevanje ugovorov in poizvedb (leta 2015:
30,9 %; leta 2014: 42,3 %). Najmanj (pod 30 %) jih je prepričanih, da učitelji pri vrednotenju spoznavajo odnos
učencev do znanja (leta 2015: 28,1 %; leta 2014: 27,7 %) in da zaradi vrednotenja ostajajo povezani s stroko (leta
2015: 17,8 %; leta 2014: 24,8 %).
Ocena posredovanih informacij. Analiza odgovorov pokaže, da ravnatelji pozitivno ocenjujejo natančnost,
pravočasnost in nedvoumnost informacij, posredovanih prek MIZŠ-ja, DK NPZ, Rica, ZRSŠ-ja in podjetja B2, saj
deleži pozitivnih ocen za vse organe in inštitucije, ki izvajajo NPZ, presegajo 88 % (leta 2014: 93 %).
Ocena sodelovanja. Ravnatelji so sodelovanje z MIZŠ-jem, DK NPZ, Ricem, ZRSŠ-jem 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-ja presegajo 4,1.
Ocena uporabnosti informacij o NPZ-ju. Tudi uporabnost informacij o NPZ-ju so ravnatelji ocenjevali z ocenami
od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično). Ocene so dodeljevali štirim različnim informacijam o NPZ-ju: publikaciji Informacije za
učence in starše, Koledarju NPZ-ja, Navodilom za izvedbo NPZ-ja in programu Prijave KPP. Ravnatelji z najvišjo povprečno
oceno vrednotijo uporabnost Koledarja NPZ (ocena: 4,6) in Navodila za izvedbo NPZ-ja (ocena: 4,6), sledita uporabnost
programa Prijave KPP (ocena: 4,5) in uporabnost publikacije Informacije za učence in starše (ocena: 4,2).
Ocena ustreznosti računalniškega programa za podporo NPZ-ju. Računalniški program Prijava na NPZ in vpis
je za večino ravnateljev ustrezen, saj ga (na lestvici od 1 do 5) ocenjujejo s povprečno oceno 4,4.
Prilagojeno izvajanje NPZ-ja za učence s posebnimi potrebami. Prilagojeno izvajanje NPZ-ja je v šolskem letu
2014/2015 potekalo na 403 šolah, ki so odgovarjale na anketo, oziroma 89,8 % (leta 2014: 91,5 %).
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Ravnatelji pri prilagojenem izvajanju NPZ-ja za učence s posebnimi potrebami z najvišjo povprečno oceno na
lestvici od 1 do 5 vrednotijo sodelovanje Rica s šolo (ocena: 4,5). Nekoliko nižjo povprečno oceno dodeljujejo
elektronskemu obrazcu za prijavljanje učencev s posebnimi potrebami (program Prijave KPP; ocena: 4,3) in
prilagoditvam preizkusov znanja (ocena: 4,3).
Dodatna informacija o dosežkih NPZ-ja na šoli in kakovosti vrednotenja učiteljev. V zvezi z dodatno
informacijo o NPZ-ju šole po pogostosti izvajajo te dejavnosti: učiteljem posredujejo analize dosežkov učencev
svoje šole, ki jih pripravi Ric in so objavljene na spletni strani eRic (99,8 %), analizirajo dosežke učencev svoje šole
(99,6 %), analizo predstavijo učiteljskemu zboru na šoli (98,7 %), pri pripravi analize sodelujejo vsi učitelji predmeta,
ki se preverja (96,2 %), na šoli opravijo analizo odstopanj med pričakovanim in doseženim znanjem in poskušajo
poiskati vzroke za odstopanja (90,9 %), analizo dosežkov predstavijo svetu staršev (90,0 %), ugotovitve o dosežkih
učencev pri NPZ-ju upoštevajo pri načrtovanju dela učiteljev za naslednja šolska leta (87,8 %), analiza dosežkov
učencev je del procesa samoevalvacije na šoli (84,4 %), ugotovitve o dosežkih učencev umeščajo v LDN in razvojni
načrt šole (84,2 %), pripravijo sintezno poročilo o analizi dosežkov učencev svoje šole (81,7 %), na šoli opravijo
primerjavo dosežkov po letih (77,7 %), na šoli opravijo primerjalno analizo dosežkov učencev 6. in 9. razreda iste
generacije (73,3 %), analizo dosežkov predstavijo staršem učencev, ki so se udeležili NPZ-ja (59,5 %), najmanj pa jih
opravi analizo kakovosti vrednotenja učiteljev s šole (27,6 %).
Sintezno poročilo o analizi dosežkov učencev šole največkrat zajema primerjavo dosežkov učencev šole z dosežki
na državni ravni (76,8 %), ukrepe za izboljšanje doseženega znanja pri NPZ-ju v prihodnje (68,8 %), navedbo
vzrokov za odstopanja med pričakovanim in doseženim znanjem (54,8 %), poglobljeno opisno (vsebinsko) analizo
doseganja ciljev/standardov za šolo/razred (54,1 %), primerjalno analizo dosežkov učencev 6. in 9. razreda iste
generacije (46,1 %), primerjalno analizo dosežkov po letih (42,5 %) in analizo odstopanj med pričakovanim in
doseženim znanjem (41,9 %). Šole v manjši meri opravljajo tudi primerjalne analize dosežkov med
oddelki/skupinami istega razreda, po učnih skupinah, in analizirajo povezanost s šolskimi ocenami.
Ric se zahvaljuje vsem ravnateljem, ki so odgovorili na anketo, saj bo analiza njihovih odgovorov pripomogla k
boljši izvedbi NPZ-ja.

5.2 Analiza anketnega vprašalnika o e-vrednotenju za
učitelje ocenjevalce pri NPZ-ju
Anketni vprašalnik za učitelje ocenjevalce pri NPZ-ju je bil namenjen ugotavljanju kakovosti izvedbe elektronskega
vrednotenja, ki so ga opravili učitelji osnovnih šol v letu 2015. Z vprašalnikom smo želeli izvedeti, ali so bile
informacije in usposabljanja za e-vrednotenje kakovostne ter ali je ravnatelj obveščal učitelje o možnostih dostopa
do usposabljanj in informacij o e-vrednotenju. Največ vprašanj se je navezovalo na izvedbo e-vrednotenja – zanimalo
nas je, kakšna so bila stališča učiteljev do e-vrednotenja pred njegovo uvedbo leta 2013 in po izvedbi leta 2015,
njihova mnenja o posameznih uporabnostih programa RM Assessor, kako je potekala komunikacija učiteljev s
pomočniki glavnega ocenjevalca, kako učitelji ocenjujejo delo pomočnika glavnega ocenjevalca in kakšen je njihov
pogled na postopke za zagotavljanje kakovosti med e-vrednotenjem. Z namenom, da bi v prihodnje e-vrednotenje
izboljšali, smo učitelje spraševali o prednostih in pomanjkljivostih le-tega. V letošnjem letu smo jih tudi prvič
spraševali o primernosti in zahtevnosti nalog NPZ-ja za učence, kar se je izkazalo za kakovostno nadgradnjo
vprašalnika, saj bodo odgovori učiteljev v veliko pomoč pri sestavljanju prihodnjih preizkusov znanja.
Anketiranje je potekalo elektronsko, od 18. maja do 5. junija 2015. 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 iz Rica in člani predmetnih komisij, ki bodo kritike in predloge učiteljev
upoštevali v prihodnjem šolskem letu pri sestavljanju preizkusov znanja in pri e-vrednotenju.
6. razred
Anketni vprašalnik za učitelje ocenjevalce pri NPZ-ju je izpolnilo 1.039 učiteljev od 2.655 (39,1 %), ki so v letu 2015
elektronsko vrednotili preizkuse znanja pri predmetih NPZ-ja v 6. razredu osnovne šole (slovenščina – 39,1 %,
madžarščina – 0,0 %, italijanščina – 0,0 %, angleščina – 35,6 %, nemščina – 50,0 % in matematika – 41,1 %).
Učiteljev, ki so letos prvič e-vrednotili preizkuse znanja, je bilo 373 od 1.039 (35,9 %).
Informiranje in usposabljanje za e-vrednotenje. Učitelji so usposabljanja za e-vrednotenje ocenjevali z ocenami
od 1 (nezadostno) do 5 (odlično). Očitno je, da so bila ta kakovostna, saj so povprečne ocene za vsa usposabljanja
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višje od 4,3 (predstavitev programa RM Assessor, ki jo je izvedel pomočnik za e-vrednotenje na šoli, – 4,5;
seznanitveni način programa RM Assessor – 4,3; navodila in spletna predstavitev programa, objavljena na eRicu za
učitelje, – 4,4). Učitelje je z informacijami o e-vrednotenju obveščal tudi njihov ravnatelj. Večina jih je odgovorila,
da jih je ravnatelj pravočasno seznanil s podatki o tem, kateri predmet in preizkuse katerega razreda bodo evrednotili pri NPZ-ju 2015 (95 %), približno tri četrtine, da jih je pravočasno seznanil z izobraževanjem na temo
NPZ-ja in e-vrednotenja 2014 (76 %), dobro polovico z možnostjo dostopa do povratne informacije o njihovem evrednotenju v letu 2014 (60 %) in z možnostjo pridobitve potrdil o e-vrednotenju v letu 2014 (56 %), manj kot
polovica učiteljev pa je odgovorila, da jih je ravnatelj pravočasno seznanil s predvidenim številom preizkusov za evrednotenje pri NPZ-ju 2015 (41 %).
E-vrednotenje s programom RM Assessor. Podpora učiteljev za e-vrednotenje se je po njegovi izvedbi močno
premaknila v pozitivno smer. Pred uvedbo v letu 2013 je e-vrednotenje podpiralo 20,8 %, po izvedbi ga podpira
68,2 % učiteljev. Delež učiteljev, ki e-vrednotenja ne podpira, je 16,5 %. Učitelji so posamezne uporabnosti
programa RM Assessor ocenili z visokimi povprečnimi ocenami, saj vse presegajo oceno 4,2 (lestvica ocen je bila od
1 do 5). Z najvišjo povprečno oceno so vrednotili možnost uporabe sporočil (ocena 4,5) in možnost sporočanja
problemov (ocena 4,5). Nekoliko nižje povprečne ocene so dali razumljivosti besedila v programu (ocena 4,4),
uporabi popravnih znakov in pripomočkov (ocena 4,3), preglednosti programa (ocena 4,3), kakovosti skeniranih
preizkusov (ocena 4,2) in uporabi komentarjev (ocena 4,2).
Komunikacija s pomočnikom glavnega ocenjevalca. Komunikacija med učitelji in pomočniki glavnega
ocenjevalca je potekala brez večjih problemov. Pomoč glavnega ocenjevalca je potrebovalo 540 od 1.039 vseh
anketiranih učiteljev (52,0 %) – od teh 251 enkrat, 193 dva- do trikrat, 53 štiri- do petkrat in 43 več kot petkrat.
Večina učiteljev je odgovorila, da je spremljanje njihovega dela s strani pomočnika koristno (91,0 %) in da jih ne
moti, da imajo glavni ocenjevalec, pomočnik glavnega ocenjevalca in pooblaščeni sodelavci Rica vpogled v
njihovo delo med e-vrednotenjem (84,4 %). Učitelji so delo svojega pomočnika glavnega ocenjevalca ocenjevali z
ocenami od 1 (nezadostno) do 5 (odlično). Ocene so dodeljevali za strokovnost opravljenega dela, pravočasnost
posredovanih odgovorov na poslana vprašanja, uporabnost posredovanih informacij in način komunikacije
(prijaznost, vljudnost). Z najvišjo povprečno oceno so vrednotili način komunikacije (ocena 4,8), sledi strokovnost
opravljenega dela (ocena 4,7), nekoliko nižji povprečni oceni pa so prisodili pravočasnosti posredovanih
odgovorov na postavljena vprašanja (ocena 4,6) in uporabnosti posredovanih informacij (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) učiteljem
razumljivi in kako jih ocenjujejo. Odgovora, da so postopki popolnoma razumljivi ali delno razumljivi, sta bila izbrana
pogosteje (64,4 %; 34,5 %) kakor odgovor, da so postopki nerazumljivi (1,2 %), za katerega se je odločilo 12 od
1.039 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 54 %),
manj je bilo tistih z odgovorom nujno (nad 22 %) in še manj z odgovorom odveč (manj kot 12 %).
Prednosti in pomanjkljivosti e-vrednotenja. Največje prednosti e-vrednotenja (nad 50 %) učitelji vidijo v večji
fleksibilnosti pri razporejanju časa in izbiri kraja vrednotenja (69,4 %) ter kontroli preseženih maksimalnih možnih
točk pri nalogah, samodejnem seštevanju točk namesto ročnega izpolnjevanja obrazcev za točkovanje (74,3 %).
Kot največje pomanjkljivosti (nad 50 %) izpostavljajo fizično napornejše delo (52,5 %).
9. razred
Anketni vprašalnik za učitelje ocenjevalce pri NPZ-ju je izpolnilo 1.050 učiteljev od 2.942 (35,7 %), ki so v letu 2015
elektronsko vrednotili preizkuse znanja pri predmetih NPZ-ja v 9. razredu osnovne šole (slovenščina – 32,8 %,
madžarščina – 0,0 %, italijanščina – 0,0 %, angleščina – 45,1 %, nemščina – 42,1 %, matematika – 40,6 %, kemija –
34,2 %, tehnika in tehnologija – 35,6 %, domovinska in državljanska kultura in etika – 28,0 %). Učiteljev, ki so letos
prvič e-vrednotili preizkuse znanja, je bilo 151 od 1.050 (14,4 %).
Informiranje in usposabljanje za e-vrednotenje. Informiranja in usposabljanja so bila kakovostna, saj so
povprečne ocene za vse dejavnosti višje od 4,3 (na lestvici ocen od 1 do 5): predstavitev programa RM Assessor, ki
jo je izvedel pomočnik za e-vrednotenje na šoli, – 4,5; seznanitveni način programa RM Assessor – 4,3; navodila in
spletna predstavitev programa, objavljena na eRicu za učitelje, – 4,4. Večina učiteljev je odgovorila, da jih je
ravnatelj pravočasno seznanil s podatki o tem, kateri predmet in preizkuse katerega razreda bodo e-vrednotili pri
NPZ-ju 2015 (97 %). Ravnatelj je več kakor 80 % učiteljev pravočasno seznanil z izobraževanjem na temo NPZ-ja in
e-vrednotenja l. 2014 (83 %), nekoliko manj učiteljev z možnostjo dostopa do povratne informacije o njihovem evrednotenju v letu 2014 (74 %) in z možnostjo pridobitve potrdil o e-vrednotenju v letu 2014 (69 %), samo 36 %
učiteljev pa je odgovorilo, da jih je ravnatelj pravočasno seznanil s predvidenim številom preizkusov za evrednotenje pri NPZ-ju l. 2015.
E-vrednotenje s programom RM Assessor. Podpora učiteljev za e-vrednotenje se je po njegovi izvedbi močno
premaknila v pozitivno smer. Pred uvedbo v letu 2013 je e-vrednotenje podpiralo 33,0 % učiteljev, po izvedbi pa
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75,1 %. Delež učiteljev, ki e-vrednotenja ne podpira, se je po njegovi izvedbi znižal za 7,5 odstotne točke in je 12,1 %.
Učitelji so posamezne uporabnosti programa RM Assessor ocenili z visokimi povprečnimi ocenami, saj vse
presegajo oceno 4,0 (na lestvici ocen od 1 do 5). Z najvišjo povprečno oceno so vrednotili možnost uporabe
sporočil (ocena 4,4), možnost sporočanja problemov (ocena 4,4) in razumljivost besedila v programu (ocena 4,4),
sledijo preglednost programa (ocena 4,2), uporaba popravnih znakov in pripomočkov (ocena 4,2), uporaba
komentarjev (ocena 4,2) in kakovost optično prebranih preizkusov (ocena 4,0).
Komunikacija s pomočnikom glavnega ocenjevalca. Komunikacija med učitelji in pomočniki glavnega
ocenjevalca je potekala brez večjih problemov. Pomoč glavnega ocenjevalca je potrebovalo 547 od 1.050 vseh
anketiranih učiteljev (52,1 %) – od teh 20,6 % enkrat, 19,5 % dvakrat do trikrat, 6,4 % štirikrat do petkrat in 5,6 % več
kot petkrat. Večina učiteljev je odgovorila, da je spremljanje njihovega dela s strani pomočnika koristno (89,5 %) in
da jih ne moti, da imajo glavni ocenjevalec, pomočnik glavnega ocenjevalca in pooblaščeni sodelavci Rica
vpogled v njihovo delo med e-vrednotenjem (83,4 %). Učitelji so delo svojega pomočnika glavnega ocenjevalca
ocenjevali z ocenami od 1 (nezadostno) do 5 (odlično). Z najvišjo povprečno oceno so vrednotili način
komunikacije (ocena 4,7), z nekoliko nižjimi pa strokovnost opravljenega dela (ocena 4,6), uporabnost
posredovanih informacij (ocena 4,5) in pravočasnost posredovanih odgovorov na zastavljena vprašanja (ocena
4,5).
Zagotavljanje kakovosti e-vrednotenja. Postopki za zagotavljanje kakovosti med e-vrednotenjem (vaja,
standardizacija, kontrolno vrednotenje) so za večino učiteljev razumljivi, saj sta bila odgovora, da so postopki
popolnoma razumljivi ali delno razumljivi izbrana pogosteje (66,0 %; 32,4 %) kakor odgovor, da so nerazumljivi (1,6 %),
za katerega se je odločilo 17 od 1.050 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 59 %), manj je bilo odgovorov nujno (nad 17 %) in še manj odgovorov odveč (manj kot 16 %).
Prednosti in pomanjkljivosti e-vrednotenja. Največje prednosti e-vrednotenja (nad 50 %) učitelji vidijo v večji
fleksibilnosti pri razporejanju časa in izbiri kraja vrednotenja (76,0 %), kontroli preseženih maksimalnih možnih točk
pri nalogah ter samodejnem seštevanju točk namesto ročnega izpolnjevanja obrazcev za točkovanje (73,1 %). Kot
največje pomanjkljivosti (nad 50 %) izpostavljajo manj osebnih stikov z drugimi učitelji ocenjevalci (57,4 %).
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5.3 Ugotovitve in ocene Državne komisije za vodenje
nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu
2014/2015
5.3.1 Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu
NPZ iz slovenščine je pisalo 16.719 učencev. Skupni dosežek na preizkusu je bil letos s 49,47 odstotne točke
približno za 13 odstotnih točk nižji kakor v letu 2014. IT, ki je bil 0,49, kaže, da je bil letošnji preizkus za učence
razmeroma težak. Primerjava dosežkov učencev in učenk pokaže, da je porazdelitev dosežkov pri učencih
enovrhna, simetrična (z vrhom med 40 in 60 odstotnimi točkami), pri učenkah pa je ta pomaknjena nekoliko v
desno (z vrhom med 60 in 70 odstotnimi točkami). To pomeni, da so bile učenke tudi letos nekoliko uspešnejše
od učencev (in približno enako uspešne kakor lani, medtem ko so bili učenci letos v primerjavi z lani nekoliko manj
uspešni). Med regijami ni velikih razlik v dosežkih učencev; povprečni dosežek je bil najvišji v Osrednjeslovenski
regiji (51,66 %) in najnižji v Zasavski regiji (45,56 %).
NPZ iz italijanščine je opravljalo 44 učencev iz treh osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom. Ti so dosegli
povprečno 59,55 % možnih točk. IT je bil 0,60. Iz dosežkov je razvidno, da so učenci uspešnejši pri preverjanju
bralnega razumevanja, predvsem pri postavkah, ki zahtevajo iskanje določenih specifičnih podatkov. Pojavljajo pa
se težave pri sklepanju iz sobesedila in pri nalogah, ki preverjajo jezikovno ali metajezikovno zmožnost.
NPZ iz madžarščine je opravljalo 16 učencev dvojezičnih osnovnih šol, ki so dosegli povprečno 70,31 % možnih
točk. Preizkus je imel IT 0,70. Učenci so najbolje reševali naloge dopolnjevanja in kratkih odgovorov.
Pomanjkljivosti so se pokazale pri slovničnih nalogah in pravopisu.
NPZ iz matematike je pisalo 16.827 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 50,85 odstotne točke. Vse
možne točke je doseglo 24 učencev (0,14 %), medtem ko je 19 učencev (0,11 %) doseglo nič točk. IT preizkusa je
bil 0,50. Porazdelitev dosežkov po spolu je skoraj simetrična, kar pomeni, da pri dosežkih ne ugotavljamo
pomembnih razlik med spoloma. Primerjava v dosežkih učencev iz različnih regij pokaže, da so v povprečju
najvišje dosežke imeli učenci iz Osrednjeslovenske regije (53,53 %), najnižje pa učenci iz Zasavske regije (44,97 %).
PK za matematiko ugotavlja, da imajo učenci največ težav pri uporabi sklepnega računa pri reševanju besedilnih
nalog ter pri uporabi pravilnih strategij v kompleksnejših matematičnih problemih, kar morda izvira iz težav pri
branju z razumevanjem. Ugotavljajo tudi, da imajo učenci večje težave z deljenjem števil in z zaokroževanjem
decimalnih števil ter s ponazarjanjem ulomkov na številskem poltraku.
NPZ iz angleščine je pisalo 16.266 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 51,04 odstotne točke.
Standardni odklon (25,52) tudi letos kaže, da so razlike pri dosežkih in s tem tudi v znanju angleščine precej
razpršene. IT je bil 0,51. Večjih razlik v dosežkih učenk in učencev ni bilo opaziti. Nekoliko večje razlike v dosežkih je
opaziti med regijami, in sicer so v povprečju najvišje dosežke dosegli v Osrednjeslovenski regiji (54,70 odstotne
točke), najnižje pa v Jugovzhodni Sloveniji (45,60 odstotne točke). Analiza po jezikovnih zmožnostih in rabi jezika
kaže, da so učenci dosegli najvišje dosežke pri preverjanju slušne zmožnosti (IT = 0,72), nato sledi bralno
razumevanje (IT = 0,53), pisno sporočanje (IT = 0,45) in kot najtežji del preizkusa se je izkazala raba jezika (uporaba
slovničnih pravil v sobesedilu in raba besedišča v sobesedilu), kjer znaša IT 0,37. Kakor lansko leto tudi v letošnjem
preizkusu branje malo daljših besedil povzroča učencem težave, še posebej takrat, ko morajo sklepati iz
sobesedila, natančno brati in izluščiti glavne misli. PK na podlagi analize dosežkov med drugim predlaga, da
učitelji čim več uporabljajo tuji jezik med učnimi urami, saj je to pomemben vnos slušnega besedila, in ne
prevajajo, kar so povedali, temveč z gestikulacijo, gibi, slikovno podporo pomagajo učencem pri razumevanju.
Prav tako tudi poudarjajo, da bi bilo pri pouku angleščine potrebno preiti od zahtev po zgolj prepoznavanju k rabi
jezika.
NPZ iz nemščine je opravljalo 450 učencev. Učenci so dosegli povprečno 73,76 % možnih točk. Preizkus je imel IT
0,74. Maksimalno število točk je doseglo 15 učencev. Analiza njihovih dosežkov je pokazala, da jim najmanj težav
dela slušno razumevanje, največ težav pa imajo pri slovničnih nalogah poznavanja in rabe jezika.
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5.3.2 Nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu
NPZ iz slovenščine je pisalo 17.232 učencev. Skupni dosežek na preizkusu je bil letos 58,62 odstotne točke. IT je bil
0,59. Krivulji porazdelitve dosežkov učencev in učenk sta v obliki Gaussove krivulje, pri čemer je krivulja, ki
prikazuje uspešnost učenk, pomaknjena v desno. Vrh krivulje je pri učencih v območju med 50 in 60, pri učenkah
pa med 70 in 80 odstotnimi točkami. To pomeni, da tudi letos – kot velja za zadnjih nekaj let – povprečne dosežke
zvišujejo učenke. Med regijami ni velikih razlik v dosežkih učencev (zgolj 5,33 odstotne točke); povprečni dosežek
je bil najvišji v Gorenjski regiji (59,97 %) in najnižji v Spodnjeposavski regiji (54,64 %). Podrobnejša analiza dosežkov
učencev je pokazala, da imajo težave pri tvorjenju jezikovno pravilnih zaokroženih besedil, pa naj gre za (krajše)
odgovore na odprta vprašanja ali tvorjenje (daljših) zaokroženih besedil, slabše razvito pa imajo tudi skladenjsko in
slogovno zmožnost. Člani PK za slovenščino učiteljem svetujejo, da naj učence pri pouku slovenščine (in drugih
predmetih) že v drugem triletju bolj usmerjajo v branje nekoliko daljših besedil, v iskanje podatkov iz različnih
virov ter v medbesedilno in znotrajbesedilno primerjanje ter jih pri tem spodbujajo k čim bolj samostojni
(vsebinski in jezikovni) analizi besedila ter samostojnemu tvorjenju in utemeljevanju odgovorov. Za razvijanje
(meta)jezikovne zmožnosti učiteljem svetujejo, naj z učenci neumetnostna besedila jezikoslovno analizirajo tako,
da bodo ti samostojno prepoznavali (in poimenovali) jezikovne pojave in ugotavljali najrazličnejše možne funkcije
posameznih izraznih sredstev in njihove uporabe v različnih sobesedilih.
NPZ iz italijanščine je opravljalo 35 učencev treh osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom, ki so dosegli
povprečno 63,81 % možnih točk. IT je bil 0,64. Dosežki pri umetnostnem delu preizkusa so v povprečju nižji od
dosežkov pri neumetnostnem delu. Težave imajo učenci predvsem z vrednotenjem pravopisne pravilnosti in z
uporabo ločil. Na podlagi podatkov, ki jih je PK za italijanščino pridobila z analizo nacionalnega preizkusa,
priporoča učiteljem, da pri pouku italijanščine kot materinščine v večji meri razvijajo samostojno branje učencev,
njihove bralne strategije, povezovanje posameznih ugotovitev v celoto ter samostojno tvorjenje in zapisovanje
daljših odgovorov in besedil.
NPZ iz madžarščine je opravljalo 20 učencev. Učenci so od možnih 60 točk dosegli povprečno 31,20 točke, kar je
52,00 %. Preizkus je imel IT 0,52. Članice PK za madžarščino ugotavljajo, da učenci premalo berejo v madžarskem
jeziku, posledično imajo pomanjkljivo besedišče, kar se pozna predvsem pri nalogah odprtega tipa ter tvorbnih
nalogah. Opažajo tudi trend upada znanja na področju pravopisa, slovnice in književnega znanja oz. zmožnosti
uporabe pridobljenega znanja.
NPZ iz matematike je pisalo 17.313 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 56,96 odstotne točke. Vse
možne točke je doseglo 49 učencev (0,28 %), medtem ko je 11 učencev (0,06 %) doseglo nič točk. IT preizkusa je
bil 0,56. Porazdelitev dosežkov po spolu ni pokazala pomembnih razlik med spoloma. Primerjava dosežkov
učencev iz različnih regij pokaže, da so v povprečju najvišje dosežke imeli učenci iz Notranjsko-kraške regije (59,11 %),
najnižje pa učenci iz Pomurske regije (51,77 %). PK za matematiko med večje vrzeli v znanju uvršča izbiro pravilne
strategije za reševanje kompleksnejše življenjske situacije, kar je lahko posledica težav pri branju z razumevanjem.
Pri učencih opažajo slabšo prostorsko predstavljivost. Predlagajo, da učitelji še posebej skrbno izgrajujejo
matematični jezik (natančno izražanje, razumevanje matematičnih pojmov, uporaba ustrezne terminologije in
simbolike). Pri reševanju besedilnih nalog pa naj učence navajajo na uporabo bralnih strategij, da bodo besedilno
nalogo korektno opisali z matematičnim jezikom.
NPZ iz angleščine je pisalo 4.137 učencev. Povprečni dosežek na preizkusu je bil 67,82 odstotne točke, kar je višje
za 6,41 od povprečnega dosežka v šolskem letu 2014/2015 (61,41). Standardni odklon (22,13) tudi letos kaže, da so
razlike pri dosežkih in s tem tudi v znanju angleščine precej razpršene. IT je bil 0,68. Večjih razlik v dosežkih učenk
in učencev ni bilo opaziti. Nekoliko večje razlike v dosežkih je opaziti med regijami, in sicer so v povprečju najvišje
dosežke dosegli v Osrednjeslovenski regiji (69,73 odstotne točke), najnižje pa v Spodnjeposavski regiji (59,15
odstotne točke). Analiza po jezikovnih zmožnostih in rabi jezika kaže, da so učenci dosegli najvišje povprečno
število točk pri preverjanju bralne zmožnosti (IT = 0,7) in rabe jezika (IT = 0,7), za 2 točki zaostaja slušno
razumevanje (IT = 0,68) ter nazadnje s precej nižjim dosežkom pisno sporočanje (IT = 0,59). Kot najtežja jezikovna
zmožnost se je torej pokazalo pisanje. PK za angleščino ugotavlja, da imajo učenci težave pri branju takrat, ko je
potrebno prebrati večji del besedila in nato o njem sklepati ali pa ga povezati z določeno trditvijo, povzeti glavno
misel ali pa zelo natančno prebrati in razumeti določen del besedila (natančno branje). PK za angleščino tudi
ugotavlja, da se je raven pisnega sporočanja vidno izboljšala skozi leta, kar poteka NPZ. To morda kaže na to, da se
učenci sistematično učijo pisno sporočati. Hkrati pa so še vidni primanjkljaji (slaba polovica učencev) pri uporabi
besedišča in slovničnih struktur.
NPZ iz nemščine je opravljalo 177 učencev, ki so dosegli povprečno 71,26 % možnih točk. Preizkus je imel IT 0,71.
Maksimalno število točk sta dosegli 2 učenki. Za izboljšanje dela pri pouku članice PK predlagajo več
samostojnega tvorjenja besedil.
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NPZ iz kemije je opravljalo 4.234 učencev. Učenci so dosegli povprečno 67,22 % možnih točk. Preizkus je imel
indeks težavnosti 0,67. Vse možne točke je doseglo 64 učencev (1,51 %), najnižje število doseženih točk na
preizkusu (3 točke ali 9,09 % točk) je dosegel en učenec (0,02 %). Porazdelitev dosežkov po spolu je skoraj
simetrična. Pri učenkah je nekoliko pomaknjena proti višjim dosežkom. Najvišje povprečno število točk so dosegli
učenci v Jugovzhodni Sloveniji (71,34 %) in v Zasavski regiji (71,30 %), najnižje povprečno število točk pa so
dosegli učenci v Notranjsko-kraški regiji (61,60 %). Iz analize uspešnosti reševanja nalog je razvidno, da so učenci
uspešnejši pri reševanju nalog, ki preverjajo vsebine splošne in anorganske kemije, kakor pri reševanju nalog, ki
preverjajo vsebine organske kemije. Učenci dokaj dobro poznajo posamezne kemijske pojme, več težav pa imajo
pri njihovem povezovanju. Pomembno je, da učitelji pri pouku učence usmerjajo k pravilni uporabi kemijskih
pojmov in da poskušajo prepoznati razloge napačnega razumevanja kemijskih pojmov.
NPZ iz tehnike in tehnologije je opravljalo 4.306 učencev, ki so dosegli povprečno 55,98 % možnih točk. Preizkus
je imel IT 0,55. Porazdelitev doseženih točk po spolu je skoraj simetrična. Opaziti je, da je nad dosežkom 75 %
možnih točk nekoliko več učencev kakor učenk. V povprečju so najvišje število točk dosegli učenci Goriške regije
(60,85 %), najnižje povprečno število točk pa učenci iz Koroške regije (50,55 %). Člani PK poudarjajo, da je
medpredmetna narava predmeta tehnika in tehnologija prepletena s kroskurikularnimi temami in pestrimi
oblikami aktivnosti učencev, in menijo, da bi bil učinek predmeta predvidoma boljši, če bi bil predmet zastopan
tudi v 9. razredu, predvsem zaradi tesne povezanosti vsebin predmeta s kemijo in fiziko. Analiza dosežkov učencev
je pokazala, da so bili slabši pri nalogah različnih področij, če so le-te temeljile na praktičnih situacijah. Zato
učiteljem svetujejo še več praktičnega dela z različnimi sestavljankami, ki so šolam večinoma dostopne.
NPZ iz domovinske in državljanske kulture in etike je opravljalo 4.252 učencev. V povprečju so dosegli 45,93
odstotne točke. Nihče ni dosegel maksimalnega števila točk, najboljši dosežek je bil 92 % vseh točk, ki ga je
dosegel en učenec (0,02%). Pet učencev (0,12 %) ni doseglo nobene točke. IT znaša 0,46. Več učenk ima dosežke
okrog 50 % točk, medtem ko ima več učencev dosežke okrog 40 % točk. Nižje dosežke (spodnja petina) je doseglo
več učencev kakor učenk, najvišji dosežki (gornja petina) pa so enakomerno porazdeljeni po spolu. Najvišje
povprečje (48,57 %) so dosegli v Notranjsko-kraški regiji, najnižje (41,70 %) pa v Zasavski regiji, pri čemer velja
upoštevati, da so nekatere regije zastopane z relativno majhnim številom učencev. Analiza dosežkov po
vsebinskih področjih glede na IT je pokazala, da so učenci v povprečju najslabše reševali vsebinski sklop Aktivno
državljanstvo in demokracija. Člani PK so pričakovali boljše poznavanje ključnih institucij in elementov
demokratične družbe navkljub temu, da gre pri vseh treh nalogah za III. taksonomsko stopnjo. Komisija poudarja,
da je znanje s področja demokracije in sodelovanja posameznika v političnih procesih temeljno in ga je zato tudi v
okviru predmeta potrebno še nadalje krepiti. To še posebej velja za demokratične procese in institucije na
evropski (EU) ravni, saj je analiza pokazala, da so bile naloge, ki so zahtevale tovrstno znanje, izjemno slabo rešene.
Člani PK svetujejo, da je potrebno pri pouku razvijati vzročno-posledično mišljenje učencev in pri tem zahtevati
več raznolikih odgovorov; opozarjajo, da so učenci pogosto premalo pozorni na navodila za reševanje nalog, in
predlagajo, da bi morali pri pouku zaradi slabega pisnega (in ustnega) izražanja učencev več naporov vložiti v
natančnost izražanja, ki je seveda med drugim tudi posledica dobrega poznavanja terminologije pri predmetu
domovinska in državljanska kultura in etika.

5.3.3 NPZ v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom v 6. razredu
NPZ iz slovenščine je opravljalo 80 učencev (6 učencev več kakor lani). Učenci so v povprečju dosegli 66,18
odstotne točke. V I. delu, kjer so reševali naloge s pomočjo neumetnostnega besedila, so povprečju dosegli 68,73
odstotne točke, v II. delu, kjer je bilo za izhodišče umetnostno besedilo, so v povprečju dosegli 62,5 odstotne
točke. Minimalno število doseženih točk v celotnem preizkusu je bilo 12 (24 %), dosegel jih je en učenec, tudi
maksimalno število točk (46 oz. 92 %) je dosegel le en učenec. Povprečni IT celotnega preizkusa je 0,66. Čeprav
primerjava po spolu zaradi neuravnotežene zastopanosti učenk in učencev v programu z nižjim izobrazbenim
standardom ni ustrezna (preizkus je opravljalo 55 učencev in 25 učenk), je mogoče opaziti, da se je v območje z
najvišjimi dosežki tudi letos uvrstilo več učencev kot učenk. Analiza odgovorov učencev je pokazala, da znajo
prepoznati ter razumeti osnovna dejstva in bistvene podatke, ki so vezani na izhodiščno besedilo in jih lahko
najdejo v besedilu. Učenci imajo veliko težav pri pisanju kratkega zaokroženega in povezanega besedila ter pri
uporabi slovničnih in pravopisnih pravil.
NPZ iz matematike je pisalo 82 učencev, kar je 7 učencev več kot v preteklem letu. Učenci so povprečno zbrali
52,02 odstotne točke. En učenec (1,22 %) je dosegel 45 točk (90 % možnih točk), en učenec (1,22 %) ni dosegel
nobene točke. Zaradi večjega deleža učencev v programu z nižjim izobrazbenim standardom primerjava po spolu
ni smiselna, zanimivo pa je, da sta najnižji dosežek (0 % točk) in najvišji dosežek (90 % točk) dosegla učenca.
Analiza dosežkov je pokazala, da so učenci uspešnejši pri reševanju njim znanih tipov nalog, zato bi bilo smiselno
pri pouku uporabljati več različnih tipov nalog. Učenci so manj uspešni v izkazovanju teoretičnega znanja iz
aritmetike, nekoliko boljši pa so pri geometrijski terminologiji. Ko pa morajo pridobljeno teoretično znanje
uporabiti, se uspeh za nekaj odstotkov še zmanjša.
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5.3.4 NPZ v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim
izobrazbenim standardom v 9. razredu
NPZ iz slovenščine je opravljalo 98 učencev. V povprečju so dosegli 53,68 % možnih točk. IT celotnega preizkusa
je 0,54. Učenci so nekoliko uspešneje reševali naloge z umetnostnim besedilom (najbolj uspešni so bili pri
nalogah, kjer je bilo potrebno v besedilu poiskati določen podatek). Preverjanje znanja je opravilo 60 učencev in
38 učenk. Primerjava dosežkov po spolu, zaradi neizenačenega števila glede na spol, ne da realnega vpogleda v
dosežke po spolu. Kljub temu pa lahko ugotovimo, da so le učenke dosegale najvišje dosežke (80 in več odstotnih
točk), medtem ko med najnižjimi niso zastopane in je njihov najnižji dosežek na 35 odstotnih točkah. Povprečni
dosežki preizkusa so v primerjavi z lanskimi nekoliko nižji in se tako že drugo leto znižujejo. Člani PK predvidevajo,
da bi lahko bili nižji dosežki tudi posledica tega, da se že nekaj let v program z nižjim izobrazbenim standardom
vključujejo učenci z izrazitejšimi težavami na posameznih kognitivnih področjih in nižjimi intelektualnimi
sposobnostmi, saj večina učencev ostaja v redni osnovni šoli in se vključuje v program z enakovrednim
standardom in dodatno strokovno pomočjo.
NPZ iz matematike je pisalo 96 učencev. Ti so dosegli v povprečju 48,19 odstotne točke. Vseh možnih točk ni
dosegel nihče. Največ, 45 (90 %) točk je dosegel en učenec. Standardni odklon (18,6 odstotne točke) je velik in
potrjuje raznolikost v znanju učencev. Preizkus ima IT 0,48. Preverjanje je opravljalo 38 učenk in 58 učencev. Med
najnižjimi dosežki (s 30 odstotnimi točkami ali manj) je enako število učencev in učenk. Najnižji dosežek pa je
dosegel učenec. Med najuspešnejšimi je več deklic kot dečkov in tudi najvišji dosežek pripada učenki. Glede na IT
so bili učenci tudi tokrat najuspešnejši pri reševanju nalog branja in uporabe podatkov ter nalog aritmetike. Za
razliko od predhodnih let so bili letos najmanj uspešni pri nalogah s področja merjenja, medtem ko so bili pri
nalogah geometrije za spoznanje uspešnejši kakor lani. Zanesljivo znanje so pokazali pri rutinskih postopkih
seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja naravnih števil, nezanesljivi pa so bili pri nalogah z decimalnimi in
negativnimi števili. Člani PK že več let ugotavljajo, da je za velik delež učencev že reševanje enostavnih besedilnih
nalog zahtevno, medtem ko sestavljene besedilne naloge številni sploh ne začnejo reševati.
NPZ iz družboslovja je pisalo 96 učencev. Učenci so dosegli v povprečju 52,81 odstotne točke. Na področju
geografije je bil povprečni dosežek 52,3, zgodovine 41,2 in državljanske vzgoje in etike 82,5 odstotne točke
(področje državljanske vzgoje in etike je najmanj obširno in zajema le 10 % celotnega preizkusa). Težavnost
preizkusa je bila 0,53. Člani PK menijo, da je eden od vzrokov, zakaj so učenci manj uspešni pri reševanju nalog s
področja zgodovine, verjetno v tem, da se učenci, vključeni v prilagojen izobraževalni program z nižjim
izobrazbenim standardom, slabše orientirajo v prostoru in času, in so zgodovinske teme za njih preveč abstraktne.

5.3.5 Nekatere ugotovitve in predlogi
Iz poročil PK je tudi v letošnjem letu mogoče ugotoviti določene težave v znanju učencev. Podrobnejša analiza
odgovorov je opozorila na težave učencev z branjem zlasti nekoliko daljših besedil, pri iskanju podatkov iz
različnih virov, pri analiziranju besedila ter pri samostojnem tvorjenju in utemeljevanju odgovorov. Težave z
branjem in razumevanjem besedila ne vplivajo le na dosežke učencev pri slovenščini, ampak tudi pri drugih
predmetih. Zato DK ponovno predlaga, da bi bilo smiselno vpeljati NPZ v 3. razredu, ko bi se pri slovenščini
preverjala predvsem pismenost učencev. Prav tako menimo, da bi bilo potrebno pri pouku slovenščine in tudi
drugih predmetov učence bolj usmerjati k samostojnemu tvorjenju besedil, pa naj gre za pisanje daljših
odgovorov na vprašanja (z utemeljevanjem) ali praktičnih besedil.
DK tudi letos predlaga, da bi bilo smiselno NPZ vpeljati kot obvezen v prilagojenem izobraževalnem programu z
nižjim izobrazbenim standardom. Prav tako pa meni, da bi bilo glede na dosežke učencev, vključenih v program s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v primerjavi z dosežki njihovih vrstnikov, premisliti o
identificiranju otrok s posebnimi potrebami, o oblikah pomoči, ki jo ti učenci dobijo pri pouku, in o prilagoditvah
pri opravljanju NPZ-ja.
Analizo NPZ-ja bi bilo potrebno v večji meri upoštevati pri oblikovanju učnih načrtov in učbenikov posameznega
predmeta. Že nekaj let je npr. na podlagi analize NPZ-ja mogoče ugotoviti, da so cilji v učnem načrtu za
angleščino za osnovno šolo neustrezni glede na izkazano znanje učencev, ki precej presega prenizko zastavljene
standarde znanja v učnem načrtu. Le-ti so neustrezni tudi glede na cilje, ki jih priporoča Evropska komisija, to je
dosežena raven B1 ob koncu obveznega šolanja pri prvem tujem jeziku.
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6 PRILOGE
6.1 Koledar nacionalnega preverjanja znanja 2014/2015
Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2014/2015 – 2. del
Izvedba NPZ-ja v osnovni šoli

5. maj 2015

torek

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

7. maj 2015

četrtek

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine
za 6. in 9. razred

11. maj 2015

ponedeljek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred

15. junij 2015

ponedeljek

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

24. junij 2015

sreda

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

6.2 Člani organov za izvedbo nacionalnega preverjanja
znanja
6.2.1 Člani Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja ∗
dr. Janez Vogrinc, predsednik, UL, Pedagoška fakulteta
dr. Mojca Štraus, namestnica, Pedagoški inštitut, Ljubljana
Marija Mojca Maleš, članica, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
Bojana Morato, članica, Osnovna šola Cirila Kosmača, Piran
mag. Gregor Mohorčič, član, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
dr. Anton Polšak, član, Zavod RS za šolstvo, OE Novo mesto
dr. Andrejka Slavec Gornik, članica, Državni izpitni center
mag. Majda Vehovec, članica, Osnovna šola Šenčur

∗

Člani so bili imenovani 17. 9. 2013.
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6.2.2 Člani predmetnih komisij za pripravo in izbor nalog za nacionalno
preverjanje znanja ∗∗
Slovenščina
dr. Ina Ferbežar, predsednica, UL, Filozofska fakulteta
Milena Čuden, glavna ocenjevalka (9. r), Osnovna šola Matije Čopa, Kranj
Snežana Gustinčič, glavna ocenjevalka (6. r.), Osnovna šola Cirila Kosmača, Piran
dr. Milena Kerndl, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Ljiljana Mićović Struger, članica, Osnovna šola Janka Glazerja, Ruše
Vladimir Pirc, član, Zavod RS za šolstvo, OE Kranj (od 9. 3. 2015)
mag. Katarina Rigler Šilc, članica, Osnovna šola Ledina, Ljubljana
Neža Ritlop, članica, Osnovna šola Turnišče
Darinka Rosc Leskovec, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Slovenj Gradec (do 9. 3. 2015)
Italijanščina
dr. Sergio Crasnich, predsednik, Zavod RS za šolstvo, OE Koper
Marino Maurel, glavni ocenjevalec (9. r.), Scuola Elementare Dante Alighieri, Izola
Lorena Chirissi, glavna ocenjevalka (6. r.) Scuola Elementare Pier Paolo Vergerio Il Vecchio, Koper
Sonia Mugherli Imperl, članica, Scuola Elementare Vincenzo e Diego de Castro, Piran
Martina Seražin Mohorčič, članica, Osnovna šola Koper
Neva Šečerov, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Koper
Madžarščina
Mária Pisnjak, predsednica, Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota
Valéria Varga, glavna ocenjevalka (9. r.), Dvojezična osnovna šola Dobrovnik
Elizabeta Gaál, glavna ocenjevalka (6. r.), Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci
Valika Balaskó, članica, Dvojezična OŠ I Lendava
dr. Anna Forgács, članica, Pedagoški inštitut, Budimpešta, Madžarska
Zita Lebar Nedelko, članica, Dvojezična OŠ I Lendava
Angleščina∗∗∗
dr. Karmen Pižorn, predsednica, UL, Pedagoška fakulteta
Mojca Jerala Bedenk, glavna ocenjevalka (9. r.), Osnovna Šola Vižmarje – Brod, Ljubljana
Darinka Šaubah Kovič, glavna ocenjevalka (6. r.), Osnovna šola Majde Vrhovnik, Ljubljana
Nevenka Jesenik, članica, Osnovna Šola Duplek, Spodnji Duplek
mag. Barbara Lesničar, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Tjaša Milijaš, članica, Osnovna šola Dravlje, Ljubljana
Marjana Pogačnik Medved, članica, Osnovna šola Antona Tomaža Linharta, Radovljica
mag. Helena Žnidaršič Seme, članica, Osnovna šola Jožeta Moškriča, Ljubljana
dr. Tineke Brunfaut, konzulentka, Lancaster University, Velika Britanija (od 18. 3. 2015)
Ruby Mihaela Korelec, konzulentka (do 6. 3. 2015)
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

∗∗

Člani so bili imenovani 25. 11. 2013, razen v primerih, kjer je datum imenovanja posebej naveden.

∗∗∗

Člani so bili imenovani 22. 12. 2013.
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Matematika
dr. Darjo Felda, predsednik, UP, Pedagoška fakulteta Koper
Boštjan Repovž, glavni ocenjevalec (9. r.), Osnovna šola Krmelj
Aleš Kotnik, glavni ocenjevalec (6. r.), Osnovna šola Rada Robiča, Limbuš
Jerneja Bone, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Nova Gorica
Klavdija Cof Mlinšek, članica, Osnovna šola Vodice, Vodice nad Ljubljano
Nada Nikolič, članica, Osnovna šola Vojke Šmuc, Izola
mag. Sonja Rajh, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota
Fizika
dr. Jurij Bajc, predsednik, UL, Pedagoška fakulteta
Samo Zanjkovič, član, Osnovna šola Ivana Cankarja, Ljutomer
Jaka Banko, član, Zavod RS za šolstvo, OE Kranj
Zlatka Ferlinc, članica, Osnovna šola Bojana Ilicha, Maribor (do 15. 12. 2014)
Maša Tramte, članica, Osnovna šola Ivana Cankarja, Vrhnika (od 15. 12. 2014)
Biologija
dr. Jelka Strgar, predsednica, UL, Biotehniška fakulteta
mag. Bernarda Sopčič, članica, Osnovna šola Šempeter v Savinjski Dolini
Simona Slavič Kumer, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota
Danica Volčini, članica, Osnovna šola Rodica, Domžale
Kemija
dr. Saša Aleksij Glažar, predsednik, UL, Pedagoška fakulteta
Violeta Stefanovik, glavna ocenjevalka, Osnovna šola Franceta Bevka, Ljubljana
Marjeta Križaj, članica, Osnovna šola Rada Robiča, Limbuš
dr. Stanka Preskar, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Novo mesto
Geografija
dr. Blaž Repe, predsednik, UL, Filozofska fakulteta
Bojan Hozjan, član, Dvojezična OŠ I Lendava
Andrej Krumpak, član, Osnovna šola Zalog, Ljubljana
Danijel Lilek, član, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Tinkara Mihačič, članica, Scuola Elementare Pier Paolo Vergerio Il Vecchio, Koper
Jože Račič, član, Osnovna šola Venclja Perka, Domžale
Zgodovina
dr. Dragan Potočnik, predsednik, UM, Pedagoška fakulteta
Pia Ernestini, članica, Scuola Elementare Dante Alighieri, Izola
Silvia Hardi, članica, Dvojezična OŠ I Lendava
Vojko Kunaver, član, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana
Marjan Rode, član, Osnovna šola Bičevje, Ljubljana
Elissa Tawitian, članica, Osnovna šola Ivana Cankarja, Vrhnika
Likovna umetnost
dr. Matjaž Duh, predsednik, UM, Pedagoška fakulteta
Nadja Janko, članica, Osnovna šola Cirila Kosmača, Piran
Marjan Prevodnik, član, 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, članica, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Maribor
Eva Bažika Orban, članica, Glasbena šola Lendava
dr. Ada Holcar Brunauer, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana
Palmira Klobas Pečnik, članica, Osnovna šola Savsko naselje, Ljubljana
Mira Prel, članica, Osnovna šola Franca Lešnika-Vuka Slivnica, Orehova vas

PRILOGE

|

563

Šport
dr. Branko Škof, predsednik, UL, Fakulteta za šport
Špela Bergoč, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Aleš Mrak, član, Osnovna šola Poljane, Poljane nad Škofjo Loko
mag. Marica Žakelj, članica – upokojena učiteljica
Domovinska in državljanska kultura in etika
dr. Damjan Mandelc, predsednik, UL, Filozofska fakulteta
dr. Marinko Banjac, glavni ocenjevalec, UL, Fakulteta za družbene vede
mag. Pavla Karba, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Maribor
Natalija Panić, Osnovna šola Sostro, Ljubljana
Lorieta Pečoler, članica, Osnovna šola Koseze, Ljubljana
Tehnika in tehnologija
dr. Slavko Kocijančič, predsednik, UL, Pedagoška fakulteta
Samo Lipovnik, 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
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
mag. Aleksander Vališer, glavni ocenjevalec (9. r.), Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, Velenje
Robert Farič, glavni ocenjevalec (6. r.), Osnovna šola Litija
Irena Ferlinc Brezovar, Osnovna šola Jela Janežiča, Škofja Loka
Nada Grčar, članica, Osnovna šola Roje, Domžale
Katja Cigan, članica, Dvojezična osnovna šola II Lendava
Milena Gvardjančič, članica, Osnovna šola Ivana Cankarja, Vrhnika
Danila Hrovat, članica, Osnovna šola Frana Albrehta, Kamnik
Anja Kožuh, Osnovna šola Jela Janežiča, Škofja Loka
Darinka Ložar, članica, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana
Emilija Mrlak, članica, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, Ljubljana

∗∗∗∗

Člani so bili imenovani 7. 10. 2014.
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