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SPLOŠNA NAVODILA ZA VREDNOTENJE
Pri nalogah izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom več izbranih rešitev pomeni 0 točk.
Če je pravilnemu odgovoru dodano nekaj, kar ni pravilno (tudi če je v oklepaju), odgovor ovrednotite z
0 točkami.
Če zaradi nečitljivosti ne morete ugotoviti pravilnosti oziroma nepravilnosti odgovora, odgovor
ovrednotite z 0 točkami.
Pravopisnih napak v odgovorih ne popravljajte. Priznajte tudi zapis, iz katerega lahko razberete
vsebinsko pravilen odgovor (npr.: stegenske mišice – stegenjske mišice). Ne priznajte pa zapisov, ki
imajo zaradi pravopisnih napak spremenjen pomen (npr.:preskoki – poskoki).

POPRAVNI ZNAKI IN NJIHOVA UPORABA
Popravni znaki imajo točkovne vrednosti. Program dodeli točke samodejno.
Popravni
znak

(brez
popravnega
znaka)

Razlaga popravnega znaka

Število točk,
ki jih dodeli program

Pravilno

1 točka

Napačno

0 točk

Pomanjkljivo
(odgovor je nepopoln)

0 točk

Nejasno
(odgovor je neberljiv ali pa ni jasno označeno, kateri
odgovor naj se upošteva oziroma je
obkroženih/izbranih več odgovorov od zahtevanih pri
nalogah obkroževanja/nalogah povezovanja)

0 točk

Pravilno in nepravilno
(Poleg pravilnega odgovora je napisano nekaj, kar ni
pravilno.)

0 točk

Ni odgovora

N (0 točk)

Uporaba popravnih znakov:
• Popravne znake dodeljujte praviloma na desno stran odgovora in nikoli čez učenčev odgovor.
• Če učenec ni odgovarjal na vprašanje (prostor za odgovor je popolnoma prazen), ne dodelite
popravnega znaka, temveč uporabite gumb Ni odgovora. Pri tem upoštevajte, da je učenec začel
odgovarjati na vprašanje takoj, ko je nekaj napisal na prostor za odgovor (tudi, če je napisano
nerazumljivo, nesmiselno ali prečrtano).
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Primeri uporabe popravnih znakov:
• Učenec je PRAVILNO odgovoril na vprašanje. Za pravilen odgovor je dosegel 1 točko.

• Učenec je NAPAČNO odgovoril na vprašanje in dosegel 0 točk.

• Učenec je POMANJKLJIVO odgovoril na vprašanje in dosegel 0 točk.

• Če učenec napiše NEČITLJIV ODGOVOR, ga označite s popravnim znakom NEJASNO. Učenec
bo dosegel 0 točk.
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• Če je učenec pri nalogah izbirnega tipa z enim, dvema ali tremi pravilnimi odgovori izbral VEČ
REŠITEV OD ZAHTEVANIH, ob desnem robu naloge dodajte popravni znak NEJASNO. Učenec
bo pri nalogi tako dosegel 0 točk. 1

• Učenec je poleg PRAVILNEGA odgovora napisal tudi nekaj NEPRAVILNEGA in dosegel 0 točk.

• Če učenec NI ODGOVORIL na vprašanje, ne dodelite popravnega znaka. V točkovniku izberite
gumb NI ODGOVORA. Odgovor bo tako ovrednoten z 0 točkami, v točkovniku pa se bo izpisalo
N/1.

ZAPIS PRAVILNIH, ŠE SPREJEMLJIVIH IN NESPREJEMLJIVIH ODGOVOROV
Kar je zapisano v oklepaju, učencu ni potrebno zapisati v pravilnem ali še sprejemljivem odgovoru.
Odgovori ločeni s poševnico so enakovredni. Dovolj je ena od navedb.
Med nesprejemljive odgovore smo navedli samo tiste odgovore, o katerih smo razpravljali na
moderaciji in jih opredelili kot napačne.

1

Primer uporabe popravnega znaka ni iz preizkusa znanja šport NPZ 2017.
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Splošni športni izrazi
Naloga

1

Točke Odgovor

1



Dodatna navodila

D

Telesne značilnosti in gibalne sposobnosti
Naloga

Točke Odgovor

2. a
2. b

1
1



2. c

1

Eden od:

upogibalke kolka

prednje stegenske mišice
(krojaška mišica)

kvadriceps

iliopsoas

Skupaj



D
(dinamično) ravnotežje

Še sprejemljiv odgovor


ravnotežnost

Dodatna navodila

Nepravilen odgovor:

stabilizacija

ravnovesje

stabilnost
Nepravilen odgovor:

bedro

stegno

samo prepona

Eden od:

stegno spredaj

stegenske mišice
spredaj

štiriglava mišica

prednja stegenska
mišica in prepona

Pomanjkljiv odgovor:

stegenska mišica

Še sprejemljiv odgovor

Dodatna navodila

Eden od:

pregledati igrišče

odstraniti nakit (ure)

nadeti zaščitno
opremo (ščitniki)

Nepravilen odgovor:

segrevanje

poznati pravila

imeti sodnika

pripraviti taktični načrt

športno obnašanje

Še sprejemljiv odgovor

Dodatna navodila

3

Šport in varnost
Naloga

Točke Odgovor

3. a
3. b

1
1

3. c

1

Skupaj

3

Naloga

4

B
Eden od:

ogrevanje

razgibavanje

raztezne vaje

razgibalne vaje

stretching

gimnastične vaje
Eden od:

smučar, ki je odprl varnostno
zaporo

prvi smučar

prvi


Točke Odgovor

1

Eden od:
Eden od:


če je pobočje travnato in
na mokrem terenu
mokro, je lahko zelo drseče in
lahko spolzi

na mokrem terenu
nevarno

kamnita pot je varnejša, po
lahko hitreje padeš
kamniti in suhi poti ne drsi, je
boljši oprijem

Nepravilen odgovor:

mokri čevlji/noge/
nogavice

ker je po kamniti poti
lažje hoditi

ker ni pametno hoditi z
mokro obutvijo
Pomanjkljiv odgovor:

po kamniti poti je bolj
varno
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Športno obnašanje
Naloga

Točke Odgovor

5. a

1

5. b

1

5. c

1

Skupaj

3

spoštovanje tekmecev/
soigralcev/gledalcev/
nasprotnikov/trenerja/igralcev/
drugih športnikov
Eden od:

ne ugovarjam odločitvam
sodnika

če je sodnik dosodil prekršek,
to odločitev sprejmem in
nadaljujem z igro

s sodnikom se ne prerekam o
njegovih odločitvah, čeprav se
mogoče ne strinjam z njimi

za poraz ne krivim sodnika
Eden od:

spoštujem pravila obnašanja v
jedilnici

se ne posmehujem, če se
komu zgodi nesreča pri
nošenju hrane

upoštevam navodila kuharic

sem obziren do mlajših

se ne vrivam v vrsto

Še sprejemljiv odgovor

Dodatna navodila

Nepravilen odgovor:

spoštovanje športa/
samega sebe/zmage/
poraza



Eden od:

dvignem roko

sem miren

priznam napako
Priznamo tudi opise
konkretnih primerov.

Priznamo opise
konkretnih primerov.
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Zakonitosti športne vadbe in vpliv na človeka
Naloga

6. a

Točke Odgovor

1

Eden od:

(dinamične) raztezne vaje

razgibalne vaje

gimnastične vaje

ogrevalne vaje

vaje za ogrevanje

Še sprejemljiv odgovor

Dodatna navodila

Eden od:

raztezne vaje za roke,
ramenski obroč

zamahi z rokami

zamahi v odročenje

razgibavanje rok

Nepravilen odgovor:

stretching

raztegovalne vaje

položaji telesa
(odročenje)

raztezalne vaje
Pomanjkljiv odgovor:

ogrevanje

raztezanje

razgibavanje
Nepravilen odgovor:

v prvem delu

pred vadbo

navedba športnih
panog (npr.: pri
plavanju/pri metih …)

6. b

1

Eden od:

v začetnem/uvodnem delu
športne vadbe

v ogrevanju

6. c

1

Eden od:
Eden od:


poveča se prekrvavljenost
raztezanje/razgibavanje
mišic rok/ramenskega
mišic in srčni utrip

zmanjša se možnost poškodb
obroča


lažje opravljeno gibanje z
si ogrejemo telo

se raztegnemo
večjo amplitudo/povečanje
gibljivosti

priprava mišic in sklepov na
obremenitve

povečajo gibalno
učinkovitost/uspešnost

Skupaj

3

Naloga

7. a

Točke Odgovor

1



Znojenje/izgubljanje tekočine
je večje v vročem/vlažnem
vremenu.

Eden od:

na začetku

pred začetkom
intenzivne vadbe

Še sprejemljiv odgovor


se bolj/hitreje/
močneje potimo/
znojimo/«švicamo«

Dodatna navodila

Nepravilen odgovor:

zaradi vročega
vremena

iztekanje vode iz telesa
Pomanjkljiv odgovor:

izhlapevanje vode
(mora biti v povezavi z
znojenjem/potenjem)

7. b

1

Skupaj

2

Eden od:

Miha

prvi

Šport, zdravje in prosti čas
Naloga

8. a
8. b
Skupaj

Točke Odgovor

1
1
2




C
B

Dodatna navodila
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Naloga

Točke Odgovor

9. a

1

9. b

1

Skupaj

2

Še sprejemljiv odgovor

Dodatna navodila

Eden od:
Eden od:

ugodno vpliva na samozavest  sproščajo se hormoni

izboljšuje samopodobo
sreče


omogoča druženje
izboljšuje/vpliva na

zmanjšuje stres in napetost
zdravje


sprošča/umirja
zmanjšuje telesno
težo/kuri maščobe/
porablja energijo

se telo regenerira

boljše počutje

Eden od:

slika 5, ker mora biti pri
dvigovanju in prenašanju
bremen hrbet zravnan

slika 5, ker bremena
dvigujemo z nogami, da manj
obremenjujemo hrbtenico

Priznamo vse
odgovore, ki kažejo
razumevanje
pozitivnega vpliva
(s psihološkega/
fiziološkega/
sociološkega vidika)
športa na človeka.
Eden od:
Nepravilen odgovor:

slika 5, ker zaščitimo  če ne izbere slike št. 5

če ne utemelji
hrbet

slika 5, utemeljitev, ki
se nanaša na
nepravilno izvedbo
na sliki 4

Atletika
Naloga

Točke Odgovor

Še sprejemljiv odgovor

10. a

1



na mesta



na svoja mesta

10. b

1



odrivno nogo



s katero se bolje
odrinemo

Skupaj

2

Dodatna navodila

Nepravilen odgovor:

pripravljeni

prvo povelje
Nepravilen odgovor:

zapis samo leva/desna

močnejša/boljša/
dominantna
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Naloga

9

Točke Odgovor

11. a

1

11. b

1

Skupaj

2

mišice nog, mišice trupa,
mišice rok
Eden od:

mišice nog so najmočnejše

prispevajo največ energije
(pospešek rekvizita) za
uspešen met

ustvarijo večjo silo/hitrost/
pospešek za izmet/sunek, ker
vključijo več mišic

mišice nog dajo začetni
impulz/odriv

mišice nog dajo osnovno
podporo/stabilnost

so najpomembnejši člen
mišične verige


Še sprejemljiv odgovor


Dodatna navodila

noge, trup, roke

Eden od:
Ne priznamo preveč

povečajo sunek
splošnih odgovorov:


prenos energije
za boljšo postavitev


so pomembne za
za boljši met
dober/hiter zalet/odriv  noge so osnova za met

za boljše ravnotežje

Gimnastika z ritmično izraznostjo
Naloga

Točke Odgovor

12. a
12. b

1
1

Skupaj

2

Še sprejemljiv odgovor

C
Eden od:
Eden od:


zamahi vstran (odnoženje) z
moška »špaga«

priznamo opise
eno in drugo nogo

stoja razkoračno z veliko
ustreznih/
amplitudo/stoja v širokem
pravilnih vaj
razkoraku

predkloni v širokem razkoraku

predkloni v sedu raznožno

izpadni korak vstran

Dodatna navodila



Pomanjkljiv odgovor:

špaga

izpadni korak

predklon

10

Naloga
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Točke Odgovor

13. a

1

13. b

1

Skupaj

2

preval izvede (se povalja) po
okroglem/upognjenem/
usločenem/ukrivljenem hrbtu

Še sprejemljiv odgovor

Dodatna navodila

upoštevamo opise
Nepravilen odgovor:
izvedbe, ki opozarjajo  mora povečati
na pravilno držo
hitrost/zalet/odriv
glave: glavo na prsa/  mora dvigniti
podlago/klančina
k popku/upogniti proti
trupu/spodviti/
potisniti med kolena Pomanjkljiv odgovor:

mora (po/s)krčiti/zviti
…
hrbet

hrbet ne sme biti raven

se mora odriniti od rok
(zato ker mora odgovor
vsebovati pojasnitve v
zvezi s položajem
glave/hrbta)
Eden od:
Eden od:
Ne priznamo posledic:


neslo ga bo ''na nos''/na glavo  priznamo vse
si zlomi vrat

pristal bo v opori na rokah in
odgovore, ki omenijo  pade na glavo

naredi salto
nogah
rotacijo naprej


začne se rotacija telesa naprej
padec naprej

izgubi ravnotežje
Pomanjkljiv odgovor:

ga zanese (mora
naprej
napisati kam)




Ples
Naloga

Točke Odgovor

14. a

1

14. b

1

Eden od:

zaprta (plesna drža)

standardna (plesna drža)

ritem

Še sprejemljiv odgovor

Dodatna navodila

Eden od:

koordinacija

(ritmični/melodični/
harmonični) posluh

Nepravilen odgovor:

takt
Pomanjkljiv odgovor:

gibljivost

ravnotežje

moč

vzdržljivost/kondicija
Vsi pomanjkljivi odgovori
so pravilni le, če so v
kombinaciji z ritmom ali s
koordinacijo.

Skupaj

2
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Plavanje
Naloga

Točke Odgovor

15. a
15. b

1
1

C
Eden od:

ker je upor vode manjši

čelni upor je manjši

Še sprejemljiv odgovor

Dodatna navodila

Eden od:

plavalec je bolj
hidrodinamičen

Nepravilen odgovor:

aerodinamičen

trenje



Priznamo tudi opise
pravilnega položaja v
vodi, ki nakazuje
manjši upor vode.
2

Skupaj

Smučanje
Naloga

Točke Odgovor

16

1




Dodatna navodila

modra proga
rdeča proga

Naloga je pravilno
rešena, če pravilno
razvrsti oba odgovora.

Pohodništvo
Naloga

Točke Odgovor

17

1



Dodatna navodila

A

Košarka
Naloga

Točke Odgovor

18. a
18. b

1
1



18. c

1
3



Skupaj

B
Eden od:

izgubljena žoga

B

Še sprejemljiv odgovor

Dodatna navodila

Eden od:
Pomanjkljiv odgovor:

nasprotna ekipa dobi  avt za nasprotnika

avt
posest žoge

igro nadaljuje
nasprotna ekipa

žoga za nasprotnika

igro nadaljuje
nasprotna ekipa iz
avta

12
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Odbojka
Naloga

Točke Odgovor

19. a
19. b
19. c

1
1
1

D
B
Eden od:

če podajač sprejme servis

v primeru slabega sprejema

če leti žoga na »glavo«
napadalca

če podajač »zaspi«

Še sprejemljiv odgovor

Dodatna navodila

Eden od:

če se žoge ni že prej
dotaknil

če podajač ni dovolj
blizu

če rešuje žogo

Nepravilen odgovor:

»po bloku« (ni pravilno,
ker se naslednja
podaja šteje kot prva)

manjše št. igralcev (ni
mogoče)

da jo bo podal čez
mrežo (sprašujemo o
podaji)




Pomanjkljiv odgovor:

če zakliče »moja/
pusti/…«
3

Skupaj

Rokomet
Naloga

Točke Odgovor

20. a
20. b
20. c

1
1
1

Skupaj

3





Še sprejemljiv odgovor

Dodatna navodila

C
B
Conska obramba je obramba, Priznamo samo, če
Nepravilen odgovor:
kjer (obrambni) igralci
učenec pravilno pojasni  postavitev glede na
obe obrambi.
pokrivajo/branijo/ščitijo
črte/vratarja/kazenski
prostor, pri obrambi mož na
prostor
moža pa vsak igralec krije
svojega nasprotnika.

Nogomet
Naloga

21. a
21. b
21. c

Skupaj

Točke Odgovor

1
1
1





C
C
vtekanje (za hrbet
obrambnemu igralcu)

3

Skupno število točk: 46

Še sprejemljiv odgovor

Dodatna navodila

Eden od:

gibanje v prazen
prostor proti golu/
pred gol

odkrivanje proti golu

Nepravilen odgovor:

varanje/lažno gibanje

preigravanje
Pomanjkljiv odgovor:

odkrivanje

