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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA TOČKOVANJE
Prosimo vas, da:

obrazcev za točkovanje ne prepogibate, spenjate ali kako drugače poškodujete,

ne pišete zunaj označenih polj.
1. Šifra učenca
Pred izpolnjevanjem obrazca za točkovanje preverite, ali se šifra učenca na preizkusu ujema s šifro
učenca na obrazcu za točkovanje.
Če obrazec za točkovanje nima šifre učenca, jo prepišite nanj s preizkusa znanja.
2. Vpisovanje točk
Točke vpisujte s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom rdeče, modre ali črne barve.

V ustrezno okence z arabskimi številkami
vpišite število točk, ki jih je učenec dosegel
pri posamezni nalogi.
Če učenec naloge ni rešil, vpišite črko N.

3. Označevanje
Pri vsaki nalogi s svinčnikom HB ali B označite polje, ki ustreza doseženemu številu točk, oziroma
označite polje N, če učenec naloge ni rešil.
Označevanje polj je namenjeno branju z optičnim čitalcem. V bližino polj ne pišite drugih podatkov.

Označite polje, ki ustreza doseženemu številu
točk, oziroma označite polje N.
Pomembno je, da polja označite z navadnim
svinčnikom.

Priporočamo vam, da najprej vpišete dosežene točke s kemičnim svinčnikom pri vseh nalogah in šele
potem s svinčnikom označite polja za optično branje.
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4. Seštevanje točk

Vsoto doseženih točk vseh nalog vpišite s
kemičnim svinčnikom in nato ustrezno
označite še z navadnim svinčnikom.
Če je število doseženih točk enomestno,
potem v prvo polje vpišite 0.

Preverite, ali:

se vsota točk vseh nalog ujema z vsoto točk označenih polj,

se vsota točk nalog na obrazcu ujema z vsoto točk, zapisano v preizkusu.
5. Učenci s posebnimi potrebami
Pri izpolnjevanju obrazca za točkovanje preizkusa znanja
učenca s posebnimi potrebami je potrebno z navadnim
svinčnikom označiti polje poleg kratice UPP.
6. Datum rojstva in spol
Z navadnim svinčnikom označite leto in mesec rojstva ter spol.

7. Vrednotenje

Učitelji, ki vrednotijo, na obrazcu za
točkovanje s svinčnikom označijo
1. vrednotenje.
8. Popravki




Če se pri prepisu točk iz preizkusa znanja zmotite, napačno vrednost prečrtajte in zraven napišite
pravilno. Ob popravek se podpišite z začetnicami imena in priimka.
Če se pri označevanju zmotite, napačno oznako zradirajte in nato označite ustrezno polje.

3

4

POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA V 3. RAZREDU

N191-101-1-2

NAVODILA ZA VREDNOTENJE
Rešitve v navodilih za vrednotenje
Rešitve so dveh vrst: enoznačne in po smislu.

V enoznačnih rešitvah se kot pravilen odgovor upošteva samo 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, naj natančno preberejo izhodiščni
besedili.
Uvodna navodila za vrednotenje













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 pa je k njej pripisal kaj napačnega/neustreznega
(glede na izhodiščno besedilo), 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, naj se pravilna rešitev obkroži, se pri vrednotenju upošteva tudi druga vrsta
njene oznake.
Če navodilo ne zahteva zapisa v obliki 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.

Znaki za popravljanje
 pravilen odgovor
// nepravilen odgovor
/

ni odgovora
pomanjkljiv odgovor

V primeru težav pri vrednotenju lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko
080 39 33, in sicer v:
• petek, 12. 4. 2019, od 12.00 do 15.00 in
• torek, 16. 4. 2019, od 13.30 do 16.30.
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I. DEL
Naloga

1
Naloga

2
Naloga

3

Točke Odgovor

1



pravljica

Točke Odgovor

1



1



Dodatna navodila

B

Točke Odgovor


Dodatna navodila

ribica/vila
pastir/fantič/deček/sin

Dodatna navodila

Navedeni morata biti dve različni
književni osebi, nepravilne so npr.
rešitve ribica in vila ali pastir in
fantič.
Nepravilno:

kmet

navedbe pridevnikov, ki ne
ustrezajo besedilu, npr. zlata ribica

navedba več kot 2 oseb, npr.
pastir, vila, ribica

Naloga

4

Naloga

5

Naloga

6

Naloga

7

Točke Odgovor

1

Nekega dne je fantič zašel v gozd in ni
našel poti domov.
ALI

»Prosim, pokaži mi pot domov,« jo je
zaprosil pastir.


Točke Odgovor

1



v gozdu/ob studencu/v travi/ob vodi

Točke Odgovor

1

Sprejemljiv je tudi izpis povedi z
jezikovnimi napakami.
Pravilna rešitev je tudi samo izpis
dobesednega navedka (brez
narekovajev).
Dodatna navodila

Nepravilno:

ob reki/Soči/ob
ribniku/potoku/jezeru
Dodatna navodila

Po smislu, npr.:
Pravilna rešitev je tudi izpis »Hvala

Pospremila ga je domov./Pastirsko palico ti. (Rešil si mi življenje. Kako naj ti to
je spremenila/začarala v zlato palico.
poplačam?)«

Točke Odgovor

1

Dodatna navodila



sin/fantič/deček

Dodatna navodila

Za točko morata biti navedeni dve
različni poimenovanji.
Poimenovanji sta lahko zapisani v
sklonski obliki (sinom/dečka).

5

6

POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA V 3. RAZREDU

Naloga

8

Točke Odgovor

2

2 dogodka od:

Ribica se je spremenila v vilo.

Vila je vedela, kje je pastir doma.

Vila je nenadoma izginila.

Pastirska palica se je spremenila v zlato
palico.
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Dodatna navodila

Vsak naveden dogodek je vreden 1
točko.
Dogodkov, ki bi lahko bili realistični,
ne štejemo kot pravilne. Npr. Ribica
se je nemočno premetavala po
travniku.
Nepravilno:
samo navedba vile.

Naloga

9
Naloga

10

Točke Odgovor

1



B

Točke Odgovor

1

1

Dodatna navodila

A VSEBINA:
po smislu:

3 različne zunanje lastnosti (npr. je
bos/nima čevljev, ima palico/klobuk/torbo,
oblečen je v dolge hlače/majico)

B JEZIKOVNA PRAVILNOST:
(tj. pravopisna in slovnična pravilnost)

Dodatna navodila

Dovoljena je ena zastranitev, npr.
Pastirček pase ovce.
Pravilne so tudi povedi, ki poleg
zunanjih lastnosti vsebujejo tudi kaj,
česar ni na sliki, npr. Pastirček ima
torbo, v kateri ima hrano in
pijačo./Pastirček ima klobuk z rožo in
je zelo prijazen.
Če je učenec napisal pripoved
(v pretekliku), za vsebino ne dobi
točke, npr. Pastir se je odpravil na
pot s palico …
Jezikovno pravilnost vrednotimo le,
če je učenec za vsebino dobil 1
točko.
Za zapis z največ 2 napakama 1
točka.
Za 1 napako štejemo:
– zapis v več oz. manj kot 3
povedih,
– če se v vseh 3 povedih pojavi
beseda pastirček.

Primer:
Pastirček je fant s klobukom. Oblečen je v majico in dolge hlače. Ima torbo in palico.
Skupaj

2
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II. DEL
Naloga

1

Skupaj
Naloga

2

3

v knjižnici Osnovne šole Hrib/knjižnica
Osnovne šole Hrib

1



15. aprila 2019 ob 18. uri/15. 4. 2019,
18.00

4

Točke Odgovor

a)
b)

Skupaj
Naloga

6

Naloga



Sprejemljiv je tudi odgovor:
v Osnovni šoli Hrib.
Odgovor v knjižnici ni sprejemljiv.
Sprejemljiv je tudi odgovor:
v ponedeljek, 15. aprila 2019,
ob 18. uri.





klicaj
vprašaj

Točke Odgovor

1
1




Dodatna navodila

knjižničarka Simona Marolt/knjižničarka/
Simona Marolt

Točke Odgovor


Dodatna navodila

NI RES

Točke Odgovor

1

Naloga

Dodatna navodila

2

1

Naloga
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1



1

Naloga

5

Točke Odgovor

Dodatna navodila

Za 1 točko morata biti z besedo
zapisani obe ločili.
Nepravilen odgovor: ! ?
Sprejemljiv je zapis z jezikovnimi
napakami (uprašaj).
Dodatna navodila

dolg
končati/nehati/zaključiti

2
Točke Odgovor

2




Anže
Savo/Sava

Točke Odgovor

1



pravljici

Dodatna navodila

Za obe veliki začetnici 2 točki, za 1
veliko začetnico 1 točka.
Besedi morata biti pravilno prepisani.
Sprejemljiv je tudi prepis celotne
povedi s pravilno zapisanima
besedama Anže, Savi. Za druge
jezikovne napake točk ne odbijamo
(npr. če manjka pika na koncu
povedi).
Dodatna navodila
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Naloga

Točke Odgovor

8

1

1
1

A ZGRADBA:
nagovor:

Dragi Marko/Marko/Pozdravljen, Marko
podpis:

Sošolka Janja/Janja/Tvoja Janja
B VSEBINA:

čestitka

omemba nagrade (za pravljico)
C JEZIKOVNA PRAVILNOST:
(tj. pravopisna in slovnična pravilnost)
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Dodatna navodila

Za nagovor IN podpis 1 točka.
Nagovor in podpis morata biti na
ustreznih mestih.
Za OBE sestavini 1 točka.
Jezikovno pravilnost vrednotimo le,
če je učenec za zgradbo IN vsebino
dobil 2 točki.
Za zapis z največ 2 napakama 1
točka.
Nepravilno rabo vejice štejemo kot
napako samo pri naštevanju.

Primer:
Dragi Marko!
Čestitam ti, ker si dobil nagrado za pravljico. (Že ko si jo bral v šoli, mi je bila zelo všeč.)
Sošolka Janja
Skupaj

3

Skupno število točk: 25

