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TEHNIČNA NAVODILA

Do programa za e-vrednotenje dostopate prek kateregakoli brskalnika na spletnem naslovu
https://ev.ric.si s svojim uporabniškim imenom in geslom.
Tehnična navodila za uporabo programa najdete v Kratkem vodniku po programu za
e-ocenjevanje pri NPZ in v Dodatku k vodniku po programu za e-ocenjevanje pri NPZ.
Oba dokumenta sta objavljena na spletni strani Rica (zavihek NPZ) in na eRicu za učitelje.
V primeru tehničnih težav pri uporabi programa lahko v času e-vrednotenja vsak delovnik
med 8. in 18. uro pokličete na brezplačno tel. št. 080 39 33 ali pišete na ev.podpora@ric.si.
V primeru strokovnih vprašanj se obrnite na svojega pomočnika glavnega ocenjevalca
(PGO) prek sistema sporočil v programu za e-vrednotenje.
Popravni znaki

Odgovore učencev ovrednotite s popravnimi znaki, ki nosijo točno določeno točkovno
vrednost. Ob dodelitvi popravnega znaka program za e-vrednotenje v okno za prikaz točk
samodejno zabeleži ustrezno število točk.
Popravni znak

Pomen

Vrednost

pravilno

1 točka

pravilno

2 točki

pravilno

3 točke

pravilno

4 točke

napačno

0 točk

pomanjkljivo

0 točk

nejasno, nečitljivo

0 točk

Če odgovora ni (prostor za odgovor je
popolnoma prazen), kliknete gumb ''NR''
(ni reševano) v oknu za prikaz točk.
Popravnega znaka v tem primeru ne
dodelite.
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NAVODILA ZA VREDNOTENJE
Vrste rešitev

Rešitve so dveh vrst: enoznačne in po smislu.
 Pri enoznačnih rešitvah se kot pravilen odgovor upošteva le to, kar je napisano v navodilih
za vrednotenje.
 V rešitvah po smislu je napisanih samo nekaj primerov, ki naj bodo učitelju v pomoč pri
samostojnem presojanju pravilnosti odgovora. Pravilni so tudi drugače oblikovani
odgovori, ki ustrezajo danim merilom, zato učitelje, ki vrednotijo, prosimo, da naj natančno
preberejo izhodiščna besedila.
Splošna navodila

‒ Če ima izbirna naloga samo eno pravilno rešitev, učenec pa jih je izbral več, dobi za to
nalogo 0 točk.
‒ Če je učenec napisal pravilno rešitev, vendar je k njej pripisal kaj napačnega/
neustreznega (četudi v oklepaju), dobi za to rešitev 0 točk.
‒ Pri nalogah z več zahtevanimi odgovori/elementi vsak nepravilni odgovor/element nad
zahtevanim številom izniči 1 pravilni odgovor/element.
‒ Če v navodilu piše, da naj se pravilna rešitev podčrta ali obkroži, se pri vrednotenju
upošteva tudi druga vrsta njene oznake.
‒ Če v navodilu ne piše, da naj bo rešitev napisana v povedi, je dovoljen njen zapis z veliko
ali malo začetnico in s končnim ločilom ali brez njega.
‒ Jezikovna pravilnost se vrednoti samo pri nalogah, za katere je to izrecno napisano v
točkovniku.
‒ Rešitve nalog, pri katerih se vrednoti jezikovna pravilnost, morajo biti napisane s pisanimi
črkami ali z malimi tiskanimi črkami; če jih je učenec napisal z velikimi tiskanimi črkami,
dobi za jezikovno pravilnost 0 točk.
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I. DEL
Naloga

1
Naloga

2

Naloga

3

Naloga

4

Naloga

5
Naloga

6

Naloga

7

Točke Odgovor

1



Točke Odgovor

1

Po smislu, npr.:

Marjetica se noče poročiti z Brdavškom./
Marjetica je zaljubljena v drugega.

Točke Odgovor

2








Naloga

8

Naloga

9

Po smislu, npr.:

Marjetica se z Brdavškom noče poročiti, z
Maticem pa bi se./Brdavška ne mara, rada ima
Matica.

Točke Odgovor

1

Dodatna navodila

Dodatna navodila

Dodatna navodila

Koga poimenuje: kraljico IN kralja (1 točka)
Pojasnilo, po smislu, npr.: ker je kraljeva žena/
prva med ženskami v kraljestvu ... IN
ker je prvi v kraljestvu/najboljši med lovci/
najpomembnejši v kraljestvu … (1 točka)
Namen, po smislu, npr.: prilizuje se/prikupil bi
se rad/od tega pričakuje korist … (1 točka)

Točke Odgovor

1

Dodatna navodila

Po smislu, npr.:
Pomanjkljiv odgovor:

Da se ne strinja, da lahko vlada le moški/kralj./Ne da je to neumno/absurdno (brez
zdi se ji prav, da ženske nimajo enakih pravic.
pojasnila).

Točke Odgovor

3

Še sprejemljivo:
uporništvo/trma Marjetice.

Č

Točke Odgovor

1

Dodatna navodila

Po smislu, npr.:
Za vsako utemeljitev 1 točka.

trmast – vztraja pri načrtovani poroki ALI izpis iz
besedila: (Z Brdavškom se boš poročila) brez
debate in pika!

popustljiv – se strinja z Marjetičinim predlogom/
s tekmovanjem/dal bo oglas ALI izpis iz
besedila: Prav. Naj bo. (Objavili bomo oglas.)

Točke Odgovor

1

Dodatna navodila

Po smislu, npr.:

Da bi se Marjetica poročila čim prej/čim hitreje/
pred majem/aprila./Da bi s poroko pohiteli.

Točke Odgovor

1

Dodatna navodila

C

Dodatna navodila

Za odnos do OBEH 1 točka.

Dodatna navodila

Po smislu, npr.:
Pomanjkljiv odgovor:

Dialogi so duhoviti./Ironija v dialogih./Govorijo v samo izpis besed iz besedila.
rimah./Marjetica govori moderno/v slengu./
Izmišljene/smešne besede (meni živčevje poka,
sapramačkainmiš)./Maček uporablja pretirano
vljudne besede.
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Točke Odgovor

Dodatna navodila

10. a

1



10. b

1

Po smislu, npr.:
Napačen odgovor:

Poudarja pravljičnost/neresničnost/nekaj, kar ne okrasi/olepša/obogati
obstaja./Bogati besedilo./Besedilo je slikovitejše/ samostalnik.
zanimivejše/lepše.

Naloga

11

C

Točke Odgovor

4

2

Dodatna navodila

A VSEBINA:

pogoj: organizacija tekmovanja

kraljev odziv: dovoli tekmovanje

namen (OBA namena 1 točka):
Marjetica: izogibanje poroki z Brdavškom/
poroka z Maticem/nihče ne bi zmagal
kralj: Marjetičina poroka z Brdavškom
ALI povzemalno za oba: poroka

kako bosta dosegla svoj namen (OBA načina
1 točka):
Marjetica: težka vprašanja/neizvedljiva naloga
na tekmovanju (živa voda/zlato jabolko)/pismo
Maticu
kralj: oglas

značaj: sta zvita/preračunljiva/trmasta/
iznajdljiva/hočeta doseči, kar sta si zadala

Za 5 sestavin 4 točke.
Za 4 sestavine 3 točke.
Za 3 sestavine 2 točki.
Za 2 sestavini 1 točka.

B JEZIKOVNA PRAVILNOST (tj. slovnična in
pravopisna pravilnost ter slog): npr. pravilna
oblika besed, pravilen besedni red, besede in
stavčni vzorci se ne ponavljajo ...

Vrednotimo jo le, če je učenec za
A dobil najmanj 2 točki.

Za vse zastranitve odštejemo
1 točko.

Brez napake ali za 1 napako
2 točki.
Za 2 in 3 napake 1 točka.
Za zapis z velikimi tiskanimi
črkami 0 točk.
Za 1 napako štejemo:
– napačen zapis imen,
– ponavljanje istih stavčnih
vzorcev/istih besed/veznikov,
– uporabo neustreznih besed,
– isti tip napake (npr. če večkrat
izpusti vejico pred istim
veznikom ipd.),
– besedilo, ki je daljše od 6
povedi.

Primer:
Kralj hoče, da bi se Marjetica poročila z Brdavškom. Marjetica pa tega noče in od očeta zahteva, da
naj organizira tekmovanje za njeno roko. Na njem naj bi tekmovalci reševali težka vprašanja ali
izpolnjevali nemogoče naloge. S tem bi rada dosegla, da ne bi zmagal nihče in bi se lahko poročila z
Maticem. Oče popusti in se strinja s tekmovanjem, vendar pa želi oglas o tem objaviti v časopisu, ki
ga bere samo Brdavšek. Oba sta zvita.
Naloga

Točke Odgovor

12. a

1



12. b

1



sodobna književnost/književnost po l. 1950/
obdobje po 2. svetovni vojni
Svetlana Makarovič/Desa Muck/Tone Pavček/
Vinko Möderndorfer …

Dodatna navodila

6
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13

Točke Odgovor

2

Zvrst/vrsta





Naslov
Avtor/
književnega avtorica
dela

dramatika/
Županova  Anton
komedija//
Micka//
Tomaž
poezija/
Dramilo/
Linhart//
Valentin
pesem
Moj
spomenik
Vodnik

pripovedništvo/
Ivan
črtica/proza
Cankar
/pripoved

Dodatna navodila

Književno
obdobje

6 pravilnih podatkov 2 točki.
5 ali 4 pravilni podatki 1 točka.
Za zvrst/vrsto:
Še sprejemljiv odgovor pri
Dramilu/Mojem spomeniku: lirika.
Avtorji in njihova dela morajo biti
zapisani jezikovno pravilno.



moderna/
nova
romantika
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II. DEL
Naloga

1
Naloga

2

Naloga

Točke Odgovor

1



Točke Odgovor

1

Po smislu, npr.:

Težave/konflikti/nesoglasja med mladostniki in
starši./Reševanje konfliktov med mladostniki in
starši./Odnosi med otroki in starši.

Točke Odgovor

3. a

1

3. b

2

Dodatna navodila

A

Po smislu, npr.:

Ker imajo različna pričakovanja/ker si mladi
želijo biti samostojni/staršem so pomembne le
ocene, mladim pa prijatelji./Različni interesi
otrok in staršev.

Da, oboji si želijo, da bi jim bilo lepo/biti
zadovoljni/srečni.

Dodatna navodila

Nepopoln odgovor: konflikti

Dodatna navodila

Upoštevajo se tudi izpisi iz
3. odstavka.

Vrednoti se dvoje, in sicer
smiselnost odgovora (1 točka) in
jezikovna pravilnost (brez napak)
smiselnega odgovora (1 točka).
Sprejemljiv je tudi zapis v dveh
povedih.

Naloga

4

Točke Odgovor

1





Naloga

5

Naloga

6

Po smislu, npr.:

Ker so bili v času njihovega odraščanja problemi
drugačni/ker niso poznali zlorabe drog, nasilja,
spolnih bolezni./Tveganja so bila manjša kot
danes./Za otroke je danes več nevarnosti.

Točke Odgovor

2





Naloga

7

Naloga

8

mladostniki/najstniki/otroci IN starši
ALI
oboji

Točke Odgovor

2

8/4
4
3

Točke Odgovor

1

Dodatna navodila

Vrednoti se dvoje, in sicer
smiselnost odgovora (1 točka) in
jezikovna pravilnost (brez napak)
smiselnega odgovora (1 točka).

Dodatna navodila

Za 3 pravilne rešitve 2 točki.
Za 2 pravilni rešitvi 1 točka.

Dodatna navodila

Po smislu, npr.:

Če imaš težave./Če želiš nasvet (dodatne
informacije).

Točke Odgovor

1

Dodatna navodila

Tri od:

brezplačen

anonimen

zaupen

dostopen vsak dan

dobiš nasvet

dobiš dodatne informacije

Dodatna navodila

8
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Naloga

9

Naloga

Točke Odgovor

1

Točke Odgovor

10. a

1

10. b

1

Naloga

11

Naloga

12

Tri od:

pubertetnik

najstnik

mladostnik

otrok

2
3
Po smislu, npr.:

Ne, sta prevzeti besedi/sta sposojenki/
poslovenjeni./Sta iz drugih jezikov.



Točke Odgovor

1

13





Naloga

14

Naloga

15

Neupravičeno izostaja od pouka/neopravičeno
manjka pri pouku/v šoli.

Točke Odgovor

2

staršev
otroki
prijateljem

Točke Odgovor

1

Za obe pravilni rešitvi 1 točka.

Dodatna navodila

Dodatna navodila

Neopravičeno je obvezna
sestavina.
Dodatna navodila

Za 3 pravilne rešitve 2 točki.
Za 2 pravilni rešitvi 1 točka.

Dodatna navodila

Ne.
Po smislu, npr.:

Prva podčrtana beseda je glagol, druga pa
samostalnik./Ena je glagol, ena pa samostalnik./
Druga beseda je samostalnik./Samo prva
beseda je glagol.


Točke Odgovor

2

Dodatna navodila

Po smislu, npr.:
Za 2 pravilni rešitvi 2 točki.

Veliko časa preživi/je na spletu/brska po spletu. Za 1 pravilno rešitev 1 točka.


Naloga

Poimenovanja so lahko napisana
v množini.

Po smislu, npr.:

Če se bom primerno/pametno obnašal/
prilagodil, bom imel več pravic/koristi./
Sprejmi kompromise.

Točke Odgovor

2

Dodatna navodila



Takoj znori, zato se ne da pogovarjati z
njim/zato se z njim ne da pogovarjati.

Dodatna navodila

Vrednoti se dvoje, in sicer
pravilna pretvorba (1 točka) in
jezikovna pravilnost smiselnega
odgovora (1 točka).
Napačen odgovor:
Če poved ni pretvorjena in je
zato samo dodan (…, zato ker
takoj znori).
JEZIKOVNA PRAVILNOST (tj.
slovnična in pravopisna
pravilnost): vrednotimo jo le, če
je učenec za pravilno pretvorbo
dobil 1 točko.
Za zapis brez napak 1 točka.
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Naloga

16
Naloga

9

Točke Odgovor

1



C

Točke Odgovor

17. a

1



(Koga ali) česa (starši pogosto) ne vedo?

17. b

1



(predmetni) odvisnik/odvisni stavek

Naloga

Točke Odgovor

18. a

1



18. b

1



Naloga

19

Štiri/4
v pogojnem (naklonu)/pogojniku

Točke Odgovor

2



Dodatna navodila

Dodatna navodila

Dodatna navodila

Dodatna navodila

Strokovnjak reče mladostniku, (da) naj postane Vrednoti se dvoje, in sicer
diplomat.
ustrezna pretvorba (1 točka) in
jezikovna pravilnost (1 točka).
JEZIKOVNA PRAVILNOST (tj.
slovnična in pravopisna
pravilnost): vrednotimo jo le, če
je učenec za ustrezno pretvorbo
dobil 1 točko.
Za zapis brez napak 1 točka.
Za napako se šteje tudi vsak
izpust besede ali sprememba
besede.
Sprejemljiv odgovor:
Strokovnjak je rekel …

Naloga

20

Točke Odgovor

1

Po smislu (ena od):

tikanje/2. oseba/izpisi iz besedila: svetujem ti …

uporaba slenga/izpisi iz besedila: gre na živce/
visi na internetu/šolo šprica/fosili …

Dodatna navodila

10
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Naloga

21

Točke Odgovor

Dodatna navodila

1

A USTREZNO BESEDILO:

nagovor

zaključek (misel/pozdrav …)

podpis

Za vse 3 sestavine 1 točka.

2

B VSEBINA:

izražen sporočevalčev namen (svetujem/
priporočam/predlagam …/uporaba velelnika)

3 podatki iz 2. in 3. besedila (trije od: odkrit
pogovor, razlaga težav/počutja, razumevanje
staršev, klic na TOM)

Za 4 sestavine 2 točki.
Za 3 sestavine 1 točka.

C JEZIKOVNA PRAVILNOST (tj. slovnična in
pravopisna pravilnost ter slog): npr. pravilna
oblika besed, pravilen besedni red, besede in
stavčni vzorci se ne ponavljajo …

Vrednotimo jo le, če dobi učenec
za A in B vsaj 2 točki.

2

Za vse zastranitve odštejemo
1 točko.

Brez napake, za 1 ali 2 napaki
2 točki.
Za 3 ali 4 napake 1 točka.
Za 5 ali več napak 0 točk.
Za zapis z velikimi tiskanimi
črkami 0 točk.
Za 1 napako štejemo:
– ponavljanje istih stavčnih
vzorcev/istih besed/veznikov,
– uporabo neustreznih besed,
– isti tip napake (npr. če večkrat
izpusti vejico pred istim
veznikom ipd.),
– besedilo, ki je daljše od 6
povedi.

Primer:
Draga devetošolka,
predlagam ti, da mami najprej mirno poveš, kaj si želiš. Zagotovo te bo razumela. Vendar pa tudi ti
skušaj razumeti njo in skupaj bosta našli rešitev, ki bo všeč tebi in njej.
Če pa nikakor ne bosta mogli najti skupnega jezika, ti svetujem, da pokličeš na TOM, kjer so
zaposleni strokovnjaki, ki ti bodo najlažje svetovali.
Želim ti veliko sreče.
Tvoj Nasvetko
Skupno število točk: 60

