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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA TOČKOVANJE
Prosimo vas:
 da obrazcev za točkovanje ne prepogibate, spenjate ali kako drugače poškodujete,
 da 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 vpišite z arabskimi
številkami 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,
 ali 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 treba z navadnim svinčnikom
označiti polje poleg kratice UPP.

6. Datum rojstva in spol
Z navadnim svinčnikom označite spol, leto rojstva in mesec rojstva.

7. 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.
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NAVODILA ZA VREDNOTENJE
Rešitve v navodilih za vrednotenje
Rešitve so dveh vrst: enoznačne in po smislu.
 V 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, naj natančno preberejo
izhodiščno besedilo.
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,
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, 13. 4. 2018, od 12.00 do 15.00 in
 v torek, 17. 4. 2018, od 12.00 do 15.00.
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Točke Odgovor

1



B

Točke Odgovor

1



3. a

1

3. b

1



Dodatna navodila

D

Točke Odgovor


Dodatna navodila

šimpanz
lev/levinja/levja samica

Dodatna navodila

Sprejemljiv je tudi pravopisno
napačen zapis živali (npr. šimpans,
šipanz).
Pravilne so tudi množinske oblike.
Še sprejemljiv odgovor: leopard.

Naloga

4

Naloga

5

Točke Odgovor

1



Gorske gorile so ogrožena živalska vrsta.

Točke Odgovor

1

Po smislu, npr.:

(večji del dneva) počiva (v krošnji dreves)

Dodatna navodila

Sprejemljiv je tudi izpis povedi z
jezikovnimi napakami.
Dodatna navodila

Pravilen je tudi izpis celotne povedi:
Večji del dneva počiva v krošnji in le
občasno lovi.
Obvezen podatek je, da leopard
počiva (lenari).
Samo navedba prostora (na
drevesu, v krošnji) je nepopoln
odgovor.

Naloga

6
Naloga

7. a
7. b

Točke Odgovor

1



Točke Odgovor

1
1




Dodatna navodila

C

koala
kenguru

Dodatna navodila

Vrstni red živali pri 7. a in 7. b je
lahko različen.
Sprejemljiv je tudi pravopisno
napačen zapis živali (npr. kuala,
kengoru).

Naloga

8
Naloga

9

Točke Odgovor

1



NI RES

Točke Odgovor

1



Dodatna navodila

B

Dodatna navodila
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Naloga

10

Točke Odgovor

2



Petra, Ljubljani/Ljubljana
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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 Petra, Ljubljani. Za druge
jezikovne napake točk ne odbijamo
(npr. če manjka pika na koncu
povedi).

Naloga

11. a
11. b
Naloga

12

Naloga

13

Točke Odgovor

1
1




star
ponoči

Točke Odgovor

1



samca

Točke Odgovor

1

1

A VSEBINA:
Po smislu:

vsi 3 podatki (življenjski prostor, višina in
teža)
B JEZIKOVNA PRAVILNOST:
(tj. pravopisna in slovnična pravilnost)


1 ali 2 povedi

Dodatna navodila

Točkujejo se samo pravilno napisani
odgovori.
Dodatna navodila

Točkujejo se samo pravilno napisani
odgovori.

Dodatna navodila

Če učenec obveznim podatkom
doda še kak drug smiseln podatek o
slonu, točk ne odbijamo.
Jezikovno pravilnost vrednotimo le,
če je učenec za vsebino dobil 1
točko.
Za zapis z največ 2 napakama 1
točka.
Zapis v več kot 2 povedih se šteje
kot 1 napaka.

Skupaj
Primer:

2

Slon živi v Afriki. Visok je 3 metre in težek 6 ton.
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Naloga
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Točke Odgovor

1

2

1

A ZGRADBA:

nagovor, po smislu, npr.:
Draga Lina/Lina/Pozdravljena, Lina

podpis: (Tvoj prijatelj) Tim
B VSEBINA:

vabilo na praznovanje

kje: živalski vrt

kdaj: v soboto ob 11. uri
C JEZIKOVNA PRAVILNOST:
(tj. pravopisna in slovnična pravilnost)

Dodatna navodila

Za nagovor IN podpis 1 točka.
Nagovor in podpis morata biti na
ustreznih mestih.
Za vse 3 sestavine 2 točki, za 2
sestavini 1 točka.
Jezikovno pravilnost vrednotimo le,
če je učenec za zgradbo in vsebino
dobil najmanj 2 točki.
Za zapis z največ 2 napakama 1
točka.

Skupaj

4

Primer:

Draga Lina! Vabim te na praznovanje svojega 9. rojstnega dne v soboto ob 11. uri. Pričakujem
te v živalskem vrtu. Upam, da se vidiva! Tim
Skupno število točk: 22
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