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IZVLEČEK 

Učiteljeva naloga pri poučevanju je tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. Le-to mora biti 

veljavno, zanesljivo, objektivno, občutljivo in čim bolj ekonomično, kar od učitelja zahteva 

temeljito pripravo. Osrednja tema diplomskega dela so pisni preizkusi znanja pri slovenščini. 

V teoretičnem delu je opisano pojmovanje znanja in njegove vrste, sledi pregled oblik ter 

namen preverjanja in ocenjevanja znanja. Na kratko sta predstavljeni skupini otrok s 

posebnimi potrebami in prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja za ti dve skupini. 

Opisane so tudi merske karakteristike, nato pa se delo osredotoči na pisne preizkuse znanja, 

na tipe nalog in sestavo pisnega preizkusa znanja. Omenjeni so tudi ključni členi iz pravilnika 

o preverjanju in ocenjevanju znanja. V empiričnem delu sledi analiza dokumentov (pisnih 

preizkusov znanja), katere namen je ugotoviti, ali naloge v preizkusih znanja vsebujejo 

predvsem minimalne standarde znanja, ali naloge preverjajo tudi višje ravni znanja in koliko 

je takšnih nalog, preveri pa se tudi različnost tipov nalog, razumljivost in jezikovna pravilnost 

navodil, oblika preizkusov znanja in ustreznost točkovanja v preizkusih znanja. Primerjali 

smo osnovni in prilagojeni preizkus znanja ter ugotavljali, kakšne so spremembe glede na 

potrebe učenca s posebnimi potrebami. Vzorec je zajemal 24 pisnih preizkusov znanja pri 

predmetu slovenščina (jezikovni pouk). Raziskava je pokazala, da preizkusi znanja preverjajo 

predvsem minimalne standarde znanja iz učnega načrta, vsebujejo naloge, s katerimi se 

preverjajo tudi višje ravni znanja, naloge pripadajo različnim tipom glede na dejavnost 

učenca, oblika preizkusov znanja pa je dobra. Potrebne so izboljšave na področju prilagoditev 

za učence s posebnimi potrebami, največ kritičnosti in razmisleka je bilo potrebnega pri 

navodilih in točkovanju nalog; tu smo naredili več popravkov in izboljšav. 

 

KLJUČNE BESEDE: preverjanje znanja, ocenjevanje znanja, pisni preizkus znanja, učni 

načrt, slovenščina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

One of the tasks of a teacher is examination and assessment. It has to be valid, reliable, 

objective, sensitive and as practical as possible, which demands thorough preparation on 

behalf of the teacher. The central topic of this dissertation is written examination in Slovene. 

The theoretical part deals with the concept of knowledge and its types, followed by an 

overview of the types of examinations and the purpose of examination and assessment. There 

is also a brief description of the two groups of children with special needs and the 

modifications of the examination and assessment needed for them. The next topic of the 

theoretical part is the description of the qualities of measuring instruments, and then the focus 

is shifted to written examinations, types of tasks and the designing of tests. The key articles of 

examination and assessment regulations are highlighted. The practical part of the dissertation 

contains an analysis of the written examinations we used in the sampling. The aim of the 

analysis was to divide the tasks based on the level of knowledge needed to solve them. The 

analysis also covers the diversity of tasks, comprehensibility and grammatical correctness of 

the instructions, the type of examinations and the appropriateness of scoring in the 

examinations. We compared the basic and the modified exam and tried to determine what 

kind of changes occurred based on the needs of the special needs children. The sample 

consisted of 24 written examinations in Slovene (language lessons). The results showed that 

the examinations mostly test the minimum level of knowledge, but also contain some tasks 

which require a higher level of knowledge. There are different types of tasks based on the 

level of activity of the student, and the type of the exams is suitable. Improvements are 

needed in the area of modifications for special needs children. The instructions and the 

scoring required the most critical thinking and consideration and resulted in many corrections 

and improvements.  

 

KEY WORDS: examination, assessment, written examination, curriculum, Slovene 
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UVOD 

Spominjam se svojih let šolanja, še posebej pa svoje prve ocene v 1. razredu osemletne 

osnovne šole. Dobila sem jo pri matematiki, bila pa sem zelo razočarana, ker je bila ocena 

štiri. Upam si trditi, da sem takrat imela kar nekaj izgovorov, ki so opravičevali, da ocena 

ni bila pet, npr. da je učiteljica sestavila pretežek »test«, da pri pisanju nisem bila dovolj 

zbrana, da se nečesa sploh še nismo učili … 

V šoli od učencev velikokrat slišimo, da je učitelj kriv za njihovo (slabo) oceno, češ da 

določene snovi ni bilo pri preverjanju znanja, da je sestavil pretežek »test«, da ni 

ocenjeval objektivno in pravično, da učenci niso razumeli navodila naloge … Učitelj ima 

pri zadnji etapi učnega procesa, to je preverjanju in ocenjevanju, težko nalogo, saj mora 

zagotoviti, da je le-to veljavno, zanesljivo, objektivno, občutljivo, hkrati pa čim bolj 

ekonomično. Pri tem mora upoštevati sposobnosti, razvojno stopnjo in posebne potrebe 

učencev. Iz lastnih izkušenj na praksi v zadnjem letniku šolanja ugotavljam, da študentje 

na fakulteti dobimo premalo uporabnega znanja o tem, katero znanje preverjati in 

ocenjevati ter kako. 

Ob pregledu tem in literature za diplomsko delo je v meni največje zanimanje vzbudila 

prav misel o tem, kako sestaviti kvaliteten preizkus znanja. Zato sem se odločila, da se v 

problem poglobim in ga bolj natančno obravnavam v svojem diplomskem delu. 

V teoretičnem delu sem predstavila pojem znanja, opisala oblike in namen preverjanja in 

ocenjevanja znanja ter merske karakteristike, nato pa sem se posvetila glavni temi mojega 

diplomskega dela – pisnim preizkusom znanja. Začela sem z opredelitvijo v praksi 

pogosto uporabljanega izraza »test«, zaključila pa s sestavo pisnega preizkusa znanja pri 

slovenščini. Na koncu sem izpostavila še ključne člene iz pravilnika o preverjanju in 

ocenjevanju znanja.  

Svoja teoretična spoznanja sem preverila z analizo, ki je predstavljena v empiričnem delu. 

Z njo sem ugotavljala, ali preizkusi znanja vsebujejo naloge, ki preverjajo predvsem 

minimalne standarde znanja, različnost tipov nalog in raven znanja, ki ga preverjajo 

naloge, ter ustreznost točkovanja in kriterijev ocenjevanja. Zanimale so me tudi 

razumljivost in jezikovna pravilnost navodil, oblika preizkusov znanja in prilagoditve pri 

ocenjevanju za učence s posebnimi potrebami. 
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TEORETIČNI DEL 

1 ZNANJE 

1.1 Pojmovanje znanja 

Znanje je pojem, ki ga pogosto uporabljamo v zvezi s šolo in z življenjem nasploh. Poleg 

tega, da znanje enačimo z vsebinskim znanjem v najožjem pomenu besede, npr. podatki, 

dejstva, informacije oz. poznavanje konkretnih vsebin, tudi spretnosti vse pogosteje 

uvrščamo k znanju v najširšem pomenu besede. Katero znanje in katere spretnosti pa nam 

zagotavljajo uspeh v življenju? 

Ene same pravilne in enoznačne opredelitve znanja ni. Z. Rutar Ilc (2004) poudarja 

pomen različnih vrst znanja, ki naj bi jih med seboj smiselno prepletali. 

 

Ena od delitev znanja razlikuje splošno in specifično znanje. Splošno znanje sestavljajo 

informacije, ki jih lahko uporabimo v mnogih različnih situacijah in pri različnih nalogah 

(npr. znanje o tem, kako pravilno beremo, pišemo ali govorimo, nam koristi v šoli in tudi 

zunaj nje). Na drugi strani pa se specifično znanje nanaša na specifične naloge. 

Vsako od teh dveh vrst znanja še naprej delimo na: 

 deklarativno znanje: 

Deklarativno znanje so deskriptivne informacije: dejstva, prepričanja, mnenja, razlage, 

teorije in interpretacije, pesmi, prozni sestavki, pravila, imena, postopki, sheme ipd. 

 proceduralno znanje:  

Zajema postopke za uporabo znanja v določenih procesih ali rutinah (npr. deliti ulomke, 

očistiti uplinjač, prevesti odlomek v španščino ali obratno, pravilno klasificirati 

geometrijske oblike). Učenci pokažejo proceduralno znanje s kako praktično aktivnostjo. 

 kondicionalno (strateško) znanje: 

Je samostojna oblika znanja, ki zadeva ugotavljanje kdaj, kje in zakaj uporabiti 

proceduralno in deklarativno znanje. Vključuje tudi načrtovanje strategij za reševanje 

problemov (npr. vedeti, kateri postopek je primeren za reševanje različnih matematičnih 
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problemov, vedeti, kdaj je potrebno prebrati vsako posamezno besedo v besedilu in kdaj 

zadostuje, da besedilo samo preletimo) (Rutar Ilc in Žagar 2002: 13).  

1.2 Bloomova taksonomija za kognitivno področje 

V neposredni povezavi s poučevanjem in preverjanjem znanja avtorji razvijajo 

taksonomije znanj in taksonomije učnih ciljev. Najbolj znana in upoštevana je še vedno 

Bloomova taksonomija, na katero se največkrat opira operacionalizacija učnih ciljev v 

naših učnih načrtih. Bloomova taksonomija razlikuje naslednje kategorije: poznavanje, 

razumevanje, uporabo, analizo, sintezo in evalvacijo. 

1.2.1 Poznavanje 

Poznavanje se kaže kot prepoznava ali obnova (priklic) dejstev, podatkov oz. informacij, 

terminov in simbolov, pravil in postopkov … Kot poznavanje štejemo tudi obnavljanje 

razlag in interpretacij, če so le-te nepredelana ponovitev že prej podanega. Zadostni pogoj 

za znanje na stopnji poznavanja je zapomnitev, ki se kaže z obnovitvijo 

slišanega/prebranega. 

 

Kategorija poznavanja se deli na več podkategorij, od bolj konkretnih do bolj splošnih in 

abstraktnih znanj. 

 

a) Znanje posameznosti  

Gre za poznavanje posebnih podrobnosti, specifičnosti, podatkov na konkretnem nivoju. 

Kategorija se deli na dve podskupini: 

 znanje terminologije, besednih izrazov za pojme, simbolov (npr. učenec pove 

domače izraze za nekatere prevzete besede v časopisnem članku), 

 poznavanje specifičnih podatkov, dejstev (npr. učenec zna našteti kraje slovenskih 

pisateljev). 

b) Poznavanje načinov ravnanja s posameznimi dejstvi in podatki 

Gre za raziskovalne metode in načine organiziranja, proučevanja, presojanja, kritiziranja 

podatkov. Kategorija se deli na pet podskupin: 
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 poznavanje dogovorov, pravil, konvencij (npr. učenec ve, da pišemo lastna imena 

z veliko začetnico; da puščica v pravopisu pomeni, da določena zveza ni 

najboljša), 

 poznavanje tendenc in zaporedij – časovnih ali drugačnih (poznavanje časovnih, 

vzročnih ali prostorskih zaporedij raznih pojavov; pri tem je potrebno, da učenec 

najprej pozna specifična dejstva in podatke, ki so osnova takemu zaporedju), 

 poznavanje klasifikacij in širših kategorij področja (npr. učenec pozna glavne 

vrste proznih besedil), 

 poznavanje kriterijev za ocenitev (učenec našteje, navede, prepozna kriterije za 

ocenitev danih dejstev, principov, ni pa nujno, da zna te kriterije tudi sam 

uporabljati pri ocenjevanju), 

 poznavanje metodologije, raziskovalnih postopkov, tehnik (učenec se seznani z 

raziskovalno metodologijo določene discipline, npr. fizike, biologije …). 

c) Abstraktno, posplošeno znanje 

Gre za seznanjenost s pomembnimi idejami, pojavi, teorijami, posplošitvami, ki segajo 

čez vse področje in ki so nastale v razvojnem procesu neke discipline, s težnjo 

povezovanja in razlage posameznih pojavov. Deli se na dve podkategoriji: 

 poznavanje principov, zakonitosti, posplošitev, 

 poznavanje teorij in struktur. 

1.2.2 Razumevanje 

V nasprotju s poznavanjem razumevanje predstavlja to, da učenec razume oz. ponotranji 

– predela in sistematizira znanje. Za razumevanje je značilno dojemanje bistva. Kaže se 

kot povzemanje bistva sporočil na podlagi lastne miselne predelave, s svojimi besedami. 

Dokazuje ga zmožnost sklepanja iz primerov, dajanje primerov in podajanje razlag, 

prilagojenih različnim poslušalcem. Stopnja se deli na tri podskupine: 

 prevajanje (npr. učenec zna daljše besedilo obnoviti tako, da ne zgreši glavne 

misli; učenec zna ustrezno izraziti pomen pesniške metafore s svojimi besedami), 

 interpretacija ali razlaga (npr. učenec razume glavno misel Prešernove pesmi 

Slovo od mladosti in jo razloži s svojimi besedami), 

 ekstrapolacija ali predvidevanje (npr. učenec smiselno nadaljuje začeto zgodbo). 
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1.2.3 Uporaba 

Uporaba se kaže v aplikaciji abstrakcij (splošnih idej, teorij, principov, zakonitosti, pravil, 

postopkov, metod …) v konkretnih situacijah oz. na novih primerih. S pomočjo 

principov, ki jih razumemo, razlagamo in rešujemo nove problemske situacije. Problemi 

naj bodo videti realistični in smiselni, ne pa umetni. Povezani naj bodo s praktičnimi 

življenjskimi in poklicnimi situacijami. 

Na tej stopnji gre za transfer, zmožnost prenosa naučenega v situacije, ki so različne od 

prvotnih, kar je eden najpomembnejših splošnih ciljev pouka v sodobni šoli. 

1.2.4 Analiza 

Je razstavljanje sporočila v sestavne elemente ali dele na tak način, da so jasni odnosi 

med njimi in njihova organiziranost oz. relativna hierarhija. Gre za to, da uvidimo 

strukturo oz. ideje, ki so za sporočilom. 

Analiza je potrebna, če želimo učence usposobiti, da razlikujejo sporočena dejstva od 

osebnih mnenj ali hipotez, da najdejo glavne in stranske ideje nekega umetniškega ali 

znanstvenega dela, da skušajo odgovoriti na vprašanje, s katerimi sredstvi je določeno 

delo doseglo svoj učinek. Kategorijo delimo na tri podkategorije: 

 analiza elementov (npr. učenec pri branju drame analizira glavne sestavine – 

uvod, zaplet, vrh …; učenec analizira glavne motive ravnanja posameznih 

nastopajočih oseb), 

 analiza odnosov (npr. učenec zna določiti, katere trditve so v vzročno-

posledičnem odnosu in katere so v časovnem sosledju), 

 analiza strukture in organizacijskih načel (npr. učenec sklepa iz prebranega 

literarnega dela na namen ali osnovno idejno usmerjenost avtorja). 

1.2.5 Sinteza 

Sinteza je povezovanje delov in elementov v novo celoto; to vključuje proces dela na 

delih in elementih, urejanje in kombiniranje tako, da sestavljajo vzorec ali strukturo, ki do 

sedaj ni obstajala ali ni bila razvidna. Ravnanja na tej stopnji odlikujeta kreativnost in 

divergentnost. Odgovori so novi, enkratni. Učitelj ni prenašalec znanj, temveč bolj 

animator. Pri preverjanju se presojajo procesi in kvaliteta produktov, izpeljav, dokazov, 

argumentov … 
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1.2.6 Evalvacija 

Je presoja idej, argumentov, rešitev, izdelkov, materialov in metod v skladu z nameni oz. 

kriteriji. Združuje vse prejšnje kategorije in jih presega oz. povezuje z nekognitivnimi 

(npr. komativnimi, afektivnimi …). Gre za sistematično vrednotenje, ki izhaja iz 

globljega razumevanja in analize v skladu z določenimi kriteriji (npr. o primernosti, 

relevantnosti in izčrpnosti podatkov, o konsistentnosti navedenih argumentov, sem spada 

tudi prepoznava perspektiv, predpostavk, vrednot, morebitnih predsodkov …)  (Rutar Ilc 

in Žagar 2002: 15–16, Marentič Požarnik 1991: 17–29). 

V empiričnem delu bom mdr. skušala odgovoriti na vprašanje, koliko odstotkov nalog, s 

katerimi se preverjajo višje ravni znanja, vsebujejo preizkusi znanja. Višja raven znanja 

po Bloomovi taksonomiji za kognitivno področje bo v tem primeru pomenila vse od 

stopnje razumevanja naprej. 

1.3 Bloomova taksonomija kot pomoč pri taksonomskem strukturiranju 

preizkusov 

Za preverjanje in ocenjevanje znanja sestavimo preizkuse, ki jih praviloma načrtujemo 

tako, da pri tem pokrijemo cilje, ki naj bi jih učenci dosegli po končani obravnavi neke 

zaključene celote.  

Pri obravnavi nekega tematskega ali učnega sklopa in tudi pri preverjanju in ocenjevanju 

ciljev, povezanih s tem sklopom, se načrtuje, da je npr. 30 % ciljev na ravni poznavanja, 

40 % ciljev na ravni razumevanja in uporabe, 30 % ciljev pa na ravni analize, sinteze in 

vrednotenja. V samem procesu izgrajevanja znanja in v preizkusu sledimo takšni 

strukturi. 

Učitelj si za ta namen pripravi specifikacijsko tabelo, ki mu bo služila za načrtovanje 

taksonomsko strukturiranega preizkusa, ki bo zagotavljal načrtovana razmerja med 

različnimi taksonomskimi ravnmi. Upoštevati je treba tudi načelo postopnosti (od lažjih k 

težjim nalogam) in načelo koherentnosti vsebin (najprej izčrpamo eno vsebino oz. temo, 

nato preidemo na drugo itn.) (Rutar Ilc 2004). 
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2 PREVERJANJE ZNANJA 

Preverjanje znanja je sestavni del procesa učenja. Učitelj, ki vidi preverjanje kot sestavni 

del procesa učenja, vidi vlogo pouka v tem, da omogoča učencem izgrajevati in 

poglabljati znanje ter prevzemati nadzor nad svojim učenjem, in ne le v pridobivanju ocen 

za že izgrajeno znanje. Rezultati preverjanja, ki je del učnega procesa, se uporabljajo kot 

natančna informacija učencem in učiteljem: učencem o tem, kje so še pomanjkljivosti v 

razumevanju in kaj morajo morebiti še popraviti, izboljšati ali spremeniti, da bodo dosegli 

zastavljene cilje, učiteljem pa o tem, kako naj načrtujejo raznolike izkušnje za učence v 

učnem procesu, ki jim bodo omogočile izboljšati dosežke v skladu z zastavljenimi cilji in 

standardi znanja (Sentočnik 2002: 34–35). 

2.1 Oblike preverjanja 

»Oblike preverjanja morajo biti čim bolj raznovrstne in avtentične, saj je treba dati 

učencem dovolj priložnosti za to, da zagovarjajo svoje rešitve, ubesedijo svoja spoznanja, 

povedo, kaj novega so spoznali in kaj bolje razumejo, ter da reagirajo na povratne 

informacije. Pogostnost in načini preverjanja morajo biti zato skrbno načrtovani že v letni 

pripravi, oblike v relaciji do ciljev pa učitelji natančneje opredelijo v pripravah na pouk« 

(prav tam: 35). 

2.2 Namen preverjanja 

»Osnovni namen preverjanja je zagotoviti, da bodo vsi učenci dosegli zastavljene cilje in 

standarde znanja, seveda pa ne nujno vsi istočasno« (prav tam). 

A. Žakelj (2012) glede na čas in namen preverjanja znanja loči tri vrste preverjanja 

znanja: diagnostično, formativno in sumativno preverjanje znanja. Diagnostično 

preverjanje znanja izvajamo pred obravnavo novih učnih vsebin in je namenjeno 

ugotavljanju učenčevega predznanja. Formativno preverjanje znanja poteka med učnim 

procesom in je namenjeno ugotavljanju učenčevega razumevanja učnih vsebin ter 

analiziranju in odpravljanju vzrokov, zaradi katerih učenec te vsebine slabo razume ali jih 

ne razume. Sumativno preverjanje znanja izvajamo ob koncu obravnave novih učnih 

vsebin in je namenjeno ugotavljanju, kako učenec razume celoto obravnavanih učnih 

vsebin. 
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V starejši literaturi zakoncev Rutar zasledimo nekoliko drugačno delitev. Formativno 

preverjanje naj bi učiteljem služilo kot povratna informacija o lastnih dosežkih in s tem 

omogočalo načrtovanje nadaljnjega dela, pri diagnostičnem preverjanju gre za 

identificiranje učnih težav in nudenje pomoči in vodenja, pri sumativnem preverjanju pa 

za spremljanje celotnega dosežka učenca na sistematičen način. Dodala sta še četrto vrsto 

preverjanja, tj. evalvacijsko preverjanje, pri katerem gre za osvetljevanje določenih 

aspektov dela šole ali področij in za ustrezne ukrepe (Rutar Ilc in Rutar 1997). 

3 OCENJEVANJE ZNANJA 

»Ocenjevanje ni sposobnost, ki nam je dana, ampak je spretnost, ki jo moramo razvijati.« 

(Cencič 2000: 91) 

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v 

učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja. Učitelj ocenjevanje znanja opravi 

po obravnavi učnih vsebin in po opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin (Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 2013). 

3.1 Oblike ocenjevanja 

3.1.1 Ustno ocenjevanje znanja 

Ustno ocenjevanje lahko poteka v obliki učiteljevih vprašanj in učenčevih odgovorov, v 

obliki pogovora (diskusije) med učiteljem in učencem ali kot prosto govorjenje učenca, ki 

ga učitelj usmerja. Učenec lahko svoj odgovor utemelji in pokaže, po kateri miselni poti 

je prišel do njega.  

3.1.2 Pisno ocenjevanje znanja 

Pisno ocenjevanje je pogost način ocenjevanja znanja. Po navadi so izhodišča za pisno 

ocenjevanje vprašanja ali naslovi tem. Učenec lahko odgovarja na vprašanja s kratkimi ali 

bolj obširnimi pisnimi odgovori. Načeloma velja, da se da s pisnim načinom preveriti 

skoraj vsaka učna snov. Priporočljivo je, da učitelj presodi, katera od danih pisnih oblik 

bo najbolj ustrezala njegovim ciljem pri ocenjevanju znanja (Jurman 1989: 36). 

Kot prednost pisnega ocenjevanja M. Cencič (2002: 22, v Guček 2011: 8) navaja 

ekonomičnost, objektivnost, poleg tega vsi učenci hkrati odgovarjajo na ista vprašanja in 

v enakih razmerah, učenci sami izberejo vrstni red reševanja nalog, starši in učenci imajo 
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možnost vpogleda. Jurman (1989: 38) dodaja, da je vsak pisni material dokumentacija, ki 

je ni mogoče več spreminjati.   

Med slabosti pisnega ocenjevanja M. Cencič (2002: 22, v Guček 2011: 8) šteje to, da ni 

omogočena individualizacija in diferenciacija, ni osebnega stika z učencem, odvisno je od 

bralnih spretnosti in sposobnosti učencev ter od razumevanja prebranega. Jurman (1989: 

38) meni, da se učenci zaradi prepogostega pisnega ocenjevanja znanja ne znajo dobro 

govorno izražati niti ne znajo svojih misli zapisati na kratek in razumljiv način. 

3.1.3 Praktično ocenjevanje znanja 

Jurman (1989) praktično ocenjevanje opredeli kot pretvorbo teoretičnega znanja v 

operativno. Učitelj pri posameznih učnih predmetih ali delih učne snovi znanje preveri na 

praktičen način, sem pa prišteva dejavnosti, ki so največkrat povezane z delom v 

specializiranih kabinetih, laboratorijih, delavnicah in podobno ter omogočajo uporabo 

orodja in materialov. 

3.1.4 Avtentično ocenjevanje znanja 

S. Sentočnik (2000) avtentično ocenjevanje opisuje kot uporabo znanja in spretnosti za 

reševanje resničnih problemov, ki ustrezajo učenčevi stopnji razvoja in izobraževanja. 

Gre za samostojno presojo učencev o tem, kako bodo svoje znanje učinkovito uporabili v 

novih problemskih situacijah. Učenci iščejo odgovore na vprašanja, ki se pojavijo pri delu 

v razredu, hkrati pa imajo priložnost, da raziskujejo skozi daljše časovno obdobje, 

učenčeve izoblikovane rešitve in izdelki pa imajo resnično uporabno vrednost (npr. 

umetniška obogatitev). Vsak učenec v tem procesu prispeva svoj delež znanja in 

spretnosti, v katerih se posebej odlikuje, uči pa se lahko od sošolcev, s katerimi dela v 

skupini. Učenci vadijo spretnosti sodelovanja, preizkušajo se v raziskovanju, 

eksperimentiranju in v predstavitvah rezultatov svojega dela. 

3.2 Namen ocenjevanja 

Glavni namen ocenjevanja znanja je informacija učitelju, učencem, staršem in motiviranje 

učencev za učenje. Ocene imajo tudi usmerjevalno in selekcijsko funkcijo, ocene oziroma 

spričevala po končanem šolanju so zagotovilo kvalifikacije, ponekod tudi »licenca« za 

opravljanje določenega dela. Za šolske oblasti in širšo javnost so dosežki, izraženi v 

ocenah, neke vrste kontrola učinkovitosti šole in šolskega sistema. Med neuradne 
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(»skrivne«) funkcije ocenjevanja pa sodijo izkazovanje moči (ocenjevalca) in 

discipliniranje učencev (pa tudi učiteljev, ki jih ocenjujejo zunanji ocenjevalci) (Marentič 

Požarnik 2000: 4). 

3.3 Ocenjevanje učitelja 

Ocenjevanje ima v šoli različne funkcije (Cencič 2000: 99, povzeto po Strmčnik 1992 ali 

Zorman 1968). Učitelj lahko želi z ocenjevanjem: 

 diagnosticirati probleme učencev ali odkriti različne pomanjkljivosti in težave, ki 

jih imajo učenci, npr. pomanjkljivo predznanje, težave pri razumevanju in učenju, 

čustvene težave, socialne probleme ipd.; 

 ugotoviti razvoj in napredek posameznega učenca na kognitivnem, emocionalnem 

in psihomotoričnem področju za namen usmerjanja učencev; 

 učencem posredovati povratno informacijo kot neko spodbudo za nadaljnje šolsko 

delo in za odnos do učenja; 

 razporediti učence v različne skupine; 

 načrtovati in ustrezno voditi poučevanje; 

 razvijati sodelovanje, zagotavljati red in disciplino v razredu, ker je neka količina 

reda, discipline in sodelovanja nujno potrebna za uspešno učenje. 

Ocenjevanje ni namenjeno le učencu kot povratna informacija tega, kar se je naučil. 

Učitelju sporoča, koliko je učence naučil, kako uspešno je ali je bilo njegovo poučevanje. 

Namenjeno je tudi staršem, ki ocenjevanje sprejmejo kot informacijo o dosežkih svojega 

otroka, posredno pa tudi kot informacijo o osebnostnih lastnostih učitelja, o njegovi 

strogosti ali blagosti, doslednosti ali popustljivosti ipd. Ocene so namenjene tudi vodstvu 

šole, da ima pregled nad napredkom učencev in poučevanjem učiteljev, pa še komu. 

Ko smo imeli le številčno ocenjevanje, je ocenjevanju zelo ustrezala opredelitev, da je 

ocenjevanje neke vrste merjenje ali ovrednotenje dosežkov učencev glede na določene 

kriterije in označitev v obliki številčne vrednosti (Cencič 2000: 100, povzeto po Marentič 

Požarnik 1978: 195). S pojmom številčno ocenjevanje si predstavljamo razvrščanje 

izdelkov, pojavov, znanja na petstopenjski ordinalni lestvici, to pomeni, da merimo s 

pomočjo petih rangov oz. z razporejanjem ocenjevanih pojavov po velikosti na lestvici, ki 

ima pet stopenj. Pri številčnem ocenjevanju vsak ocenjevalec sam opredeli velikost enote, 

ki ustreza posamezni oceni. Vsak ocenjevalec po svoje oblikuje standarde za enoto, po 
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kateri potem ocenjuje posamezne velikosti nekega pojava (Cencič 2000: 100, povzeto po 

Jurman 1989: 19).  

Ker pa imamo tudi opisno ocenjevanje, moramo opredelitev ocenjevanja kot merjenja 

znanja na petstopenjski ordinalni lestvici nekoliko razširiti. Glede na to je ustreznejša 

opredelitev ocenjevanja kot procesa odločanja na osnovi zbranih, analiziranih in 

interpretiranih podatkov ali informacij, na podlagi katerih učitelj sprejme določene 

odločitve (Cencič 2000: 101, prir. po Airasian 1996: 24).  

Učitelj lahko uporabi različne načine, da dobi pisne, govorne ali praktične informacije. 

Pisne informacije lahko pridobi s formalnimi pisnimi načini, kot so npr. naloge 

objektivnega tipa, eseji …, ali z neformalnimi, kot so npr. mapa učenčevih 

izdelkov/dosežkov, rezultati projektne naloge, laboratorijskega dela, razstava ipd. 

Uporabi lahko standardizirane oblike (npr. testi znanja v določenih razredih v okviru 

zunanjega preverjanja znanja) ali nestandardizirane kontrolne naloge. Usmeri se lahko na 

govorne informacije, ki jih dobi z nekakšnim intervjuvanjem, spraševanjem ali 

povpraševanjem (in ne zasliševanjem) učencev ali pa se usmeri na praktične izdelke 

učencev ipd. (Cencič 2000: 101).  

4 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

4.1 Opredelitev pojma učenec s posebnimi potrebami 

V 1. členu ZUOPP (Ur. l. RS, št. 58/2011) so posebne potrebe otroka, mladoletnika ali 

mlajše polnoletne osebe definirane kot posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. Otroka s 

posebnimi potrebami, ki je z odločbo usmerjen in vključen v osnovnošolski vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, pa 

imenujemo učenec s posebnimi potrebami.  

4.2 Skupine otrok/učencev s posebnimi potrebami 

Otroci s posebnimi potrebami so po 2. členu ZUOPP (Ur. l. RS, št. 58/2011) otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 

funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

otroci z avtističnimi motnjami in otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 
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V nadaljevanju bom podrobneje predstavila le skupino otrok s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja in skupino otrok z avtističnimi motnjami, ker sta ti dve 

skupini otrok s posebnimi potrebami za diplomsko delo pomembnejši od ostalih. 

 

4.2.1 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so otroci, pri katerih se zaradi 

znanih ali neznanih motenj v delovanju živčnega sistema pojavljajo zaostanki pri razvoju 

v zvezi s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, zaostanki pri 

razvoju socialnih spretnosti in pri emocionalnem dozorevanju, pri čemer se kažejo 

izrazite težave v zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom, računanjem. Primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja lahko trajajo celo življenje in vplivajo na učenje in vedenje, 

ali pa jih otrok preraste (Kupljenik 2011: 35, povzeto po Žerovnik 2004). 

 

4.2.1.1 Primanjkljaji na področju branja, pravopisa in pisanja (disleksija) 

Disleksija (specifična motnja branja in pisanja) je kombinacija zmožnosti in težav, ki 

vplivajo na učni proces branja in/ali pravopisa ter pravilnega pisanja. Spremljajo jo lahko 

težave na področju hitrosti predelovanja informacij, kratkoročnega spomina, pravilnega 

zaporedja, slušne in/ali vidne zaznave ustnega izražanja in motoričnih spretnosti. 

Disleksija je povezana z obvladovanjem in uporabo pisnega jezika, ki vključuje 

abecedno, številčno in glasbeno notacijo. Težave učencev z disleksijo se kažejo pri 

branju, pisanju, v matematiki in tudi v drugih dejavnostih, ki zahtevajo prevajanje in 

manipuliranje simbolov. 

 

Disleksijo spremljajo naslednji značilni primanjkljaji: 

‒ motnje v fonološkem (glasovnem) procesiranju; 

‒ primanjkljaji v delovnem pomnjenju (težave pri ohranjanju besednega gradiva v 

delovnem spominu, še posebej nesmiselnih besed, ki zahtevajo mehanično pomnjenje 

zaporedij glasov); 

‒ težave pri poimenovanju barv, simbolov, težave pri manipuliranju abstraktnih pojmov 

levo – desno, merskih enot, kemičnih formulah); 

‒ težnje k vizualnemu mišljenju (dobre vizualno-prostorske zmožnosti); 
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‒ primanjkljaji v zaznavanju časa; 

‒ znižan psihomotorični tempo. 

Vir: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Navod

ila_Primanjkljaji_podrocja_ucenja.pdf 

 

4.2.2 Otroci z avtističnimi motnjami 

Otroci z avtističnimi motnjami (MAS) imajo pomembno večji primanjkljaj na področju 

komunikacije in socialne interakcije kot na drugih razvojnih področjih ter pomembno 

zoženje interesov oz. ponavljajoče se in stereotipno vedenje. V to skupino sodijo otroci z 

avtizmom, atipičnim avtizmom, Aspergerjevim sindromom in pervazivno razvojno 

motnjo-neopredeljena (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok 

s posebnimi potrebami, Priloga 7). 

4.3 Preverjanje in ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in 

ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna 

strokovna pomoč (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 58/2011, 7. člen). 

 

4.3.1 Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (v nadaljevanju NIPPIDSP) 

Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole za učence s posebnimi 

potrebami so pripravljena na osnovi vsebinskih izhodišč za prenovo vzgoje in 

izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so 

opredeljena v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (MŠŠ, 1995) in 

ob upoštevanju Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96, 33/97, 59/01) ter Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/00). 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Navodila_Primanjkljaji_podrocja_ucenja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Navodila_Primanjkljaji_podrocja_ucenja.pdf
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Navodila so namenjena vsem strokovnim delavcem, ki bodo poučevali otroke s 

posebnimi potrebami, usmerjene v Izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, Ur. l. RS, št. 54/00, 5. člen). 

 

V nadaljevanju bom iz NIPPIDSP predstavila le podrobnejša navodila za prilagajanje 

načinov preverjanja in ocenjevanja za skupino otrok s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja in za skupino otrok z avtističnimi motnjami, ker sta ta dva sklopa 

navodil za diplomsko delo pomembnejša od ostalih. 

 

4.3.1.1 Prilagoditve za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja ne smejo temeljiti le na redukciji 

kompleksnosti snovi, ampak na iskanju prilagoditev, načinov in oblik postavljanja 

vprašanj, posredovanja odgovorov in na količini opor, ki jih ponudimo učencu, da mu 

omogočimo optimalno pokazati svoje znanje. Prilagoditve morajo upoštevati učenčeva 

močna področja in njegove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. V učenčevem 

individualiziranem programu mora biti za predmetno področje, ki zahteva rabo 

učenčevega šibkega področja (področja s primanjkljajem oz. primanjkljaji), jasno in 

konkretno opredeljeno, katere prilagoditve pri načinu preverjanja in ocenjevanja znanja 

zaradi svojega primanjkljaja oz. primanjkljajev potrebuje. 

 

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja lahko prilagajamo: 

 način posredovanja (učiteljevih) vprašanj (vprašanja morajo biti konkretna in 

enoznačna, zahtevnejša vprašanja oziroma kompleksnejša navodila naj bodo 

razdeljena na podvprašanja oziroma na enostavnejša navodila, učitelj sproti 

preverja razumevanje navodil); 

 način posredovanja (učenčevih) odgovorov (znanje učencev z izrazitimi bralno-

napisovalnimi težavami se preverja predvsem ustno, z grafično predstavljenimi 

rezultati, s praktičnimi izdelki ipd.); 

 čas ocenjevanja znanja pri tistih učencih s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, ki nimajo avtomatizirane tehnike pisanja, branja in računanja, in tistih z 

organizacijskimi težavami primerno podaljšamo, pri čemer je za te učence še 
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posebej pomembno, da ne rešujejo ali ustno odgovarjajo pod časovnim pritiskom, 

pri presojanju glede dolžine podaljšanega časa je treba upoštevati tudi učenčevo 

utrudljivost; 

 organizacijo preverjanja (preverjanje po delih, ne vsega na enkrat, kar pomeni, da 

preverjanje razdelimo na dve ali več zaključenih enot in ga izvajamo v dveh ali 

več delih oziroma srečanjih); 

 obliko pisnih gradiv za preverjanje znanja (več grafičnih in barvnih opor, več 

odprtih vprašanj, več vprašanj izbirnega tipa, povečan tisk, večji razmiki med 

vrsticami, vsako vprašanje na svojem listu, pri čemer učenec lahko dobiva 

vprašanja drugo za drugim, pri določenem tipu nalog se učencu pomaga z 

vključitvijo nazornih zgledov oziroma primerov reševanja itd.); 

 rabo tehničnih pripomočkov (računalnik, kalkulator ali kasetofon, didaktični 

materiali ali ponazorila, ki jih je učenec za konkretizacijo uporabljal že pri samem 

pridobivanju in utrjevanju znanja itd.); 

 prostorske razmere (če je pri učencu opaziti izrazit strah pri odgovarjanju pred 

celim oddelkom, njegovo znanje preverjamo v »tihem« kotičku v učilnici oziroma 

po potrebi lahko tudi izven učilnice itd.)  

Vir: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Navod

ila_Primanjkljaji_podrocja_ucenja.pdf 

 

4.3.1.2 Prilagoditve za otroke z avtističnimi motnjami 

Za avtistične otroke je značilno, da imajo drugačen psihoedukacijski profil kot njihovi 

normalno razvijajoči se vrstniki, težko razumejo ustna in pisna sporočila, ne znajo slediti 

navodilom in ne razumejo tega, kar preberejo (Žagar 2012: 103). Izobraževanje in učni 

programi, prilagojeni avtističnim otrokom, lahko izboljšajo njihovo sposobnost učenja, 

komuniciranja in vzpostavljanja odnosov z okoljem. Učitelj naj uporablja posebej 

prilagojene učne metode. Otroku, ki ima težave pri sprejemanju informacij prek določene 

čutne modalitete, naj pomaga uporabljati druga čutila. 

 Pri avtističnih otrocih je po navadi najšibkejši govorni kanal. Novih besed se 

težko naučijo samo s poslušanjem drugih govorečih. Učitelj naj na začetku 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Navodila_Primanjkljaji_podrocja_ucenja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Navodila_Primanjkljaji_podrocja_ucenja.pdf
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uporabi vizualno predstavitev, ki pri otroku vzbuja pozornost. Pokaže naj mu 

ustrezne slike, igrače ipd., otrokova naloga pa je, da prepozna predmet ali ga mora 

poimenovati. Na višji stopnji vizualni predmet spodbudi učenje kompleksnejše 

uporabe jezika. 

 Otrokom z občutljivejšo taktilno učno modaliteto omogočimo sprejemanje 

informacij po taktilnem kanalu in preoblikovanje tega kanala v jezikovni kanal, 

npr. iz grobega papirja izrežemo črke, in ko otrok črko začuti, mu povemo, kako 

se ji reče. 

 Učitelj naj uporablja čim več čutnih kanalov, ker so tako informacije za otroka 

razumljivejše in se jih hitreje nauči. Posredovane besede moramo ponavljati, jih 

izgovarjati z ustreznimi poudarki, zraven izvajati ustrezne geste, pomagati otroku, 

da se dotakne ali pogleda taktilno ali vizualno kvaliteto predmeta. 

 Primerno je tudi računalniško učenje. Z računalnikom lahko prilagajamo težavnost 

in hitrost napredovanja glede na otrokovo uspešnost pri reševanju nalog. Otrok 

mora najprej razumeti vzročno-posledično zvezo, da lahko razume povezavo med 

tem, kar bo naredil na tipkovnici in kar se bo pokazalo na ekranu. 

 Najpomembnejša naloga učitelja pri poučevanju avtističnih otrok je pritegniti 

njihovo pozornost. Učitelj naj, preden začne pogovor z otrokom, otroka najprej 

opozori, naj posluša. Govori naj počasi, ponovi določene besede, govor pa naj 

spremljajo geste (prav tam: 104). 

5 MERSKE KARAKTERISTIKE 

»Posledic slabega pouka ni mogoče odstraniti z nikakršnim še tako strogim 

ocenjevanjem, slabo ocenjevanje pa marsikdaj izmaliči prednosti dobrega pouka« 

(Strmčnik, v Marentič Požarnik 2000: 5). 

 

Ocenjevanje mora vedno slediti merskim karakteristikam. Učitelji morajo biti strokovno 

usposobljeni za ocenjevanje, prizadevati si morajo, da zadovoljijo vsem merskim 

karakteristikam hkrati, saj bo le tako ocenjevanje nepristransko in pravično. Glavne 

merske karakteristike so veljavnost, zanesljivost, objektivnost in občutljivost, M. Cencič 

(2000: 102) zraven šteje še etičnost in odgovornost. 
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5.1 Veljavnost 

Veljavnost je najpomembnejša značilnost dobrega ocenjevanja. Ocena je vsebinsko 

veljavna, če zajame vse, kar smo želeli izmeriti, torej vse pomembne vsebine in cilje 

predmeta ali področja. Veljavnost je ogrožena, če je pri kakem predmetu pomemben cilj 

razumevanje osnovnih pojmov in povezav ter njihova uporaba v novih situacijah, v 

preizkus pa smo zajeli predvsem vprašanja, ki se nanašajo na poznavanje dejstev in 

podatkov (Marentič Požarnik 2000: 6). 

 

5.2 Zanesljivost 

Zanesljivost, doslednost ali konsistentnost ocenjevanja se kaže v tem, da pri ponovnem 

ocenjevanju dobimo tudi po daljšem časovnem intervalu iste ocene (Cencič 2000: 105). 

Bucik (2000: 24) pravi, da je merjenje zanesljivo, kadar privede do majhnih napak v 

merjenju. Verjetnost usklajenosti ocenjevalcev bo večja, če bodo rezultati enoznačni in 

nedvoumni. Takšne rezultate je najlažje doseči z nalogami, ki zahtevajo čim bolj 

enoznačne odgovore, še najbolje izbirnega tipa. Bolj so naloge kompleksne oz. čim bolj 

kompleksne in hkrati odprte odgovore zahtevajo, tem težje je dosegati zanesljivost (Rutar 

Ilc 2000: 78), vendar jo lahko z izboljševanjem, menjanjem ali dodajanjem novih nalog 

(torej s podaljševanjem preizkusa), povečamo (Bucik 1997: 180). Preizkus je lahko 

popolnoma zanesljiv, pa je hkrati čisto neveljaven za merjenje določenega znanja, ne 

more pa biti zelo veljaven, če je hkrati nezanesljiv. Zanesljivost je nujen, a ne zadosten 

pogoj za veljavnost (Bucik 2001: 46). 

 

5.3 Objektivnost 

Ocenjevanje je objektivno, če je ocena odvisna samo od merjene značilnosti (znanja), ne 

pa od kakšnih drugih značilnosti ocenjevalca ali ocenjevanega. Ugotavljamo jo lahko 

tako, da damo isti izdelek v oceno več ocenjevalcem in izračunamo korelacije (Marentič 

Požarnik 2000: 6). Bucik (2000: 24) omenja štiri stopnje objektivnosti: pri pripravi 

inštrumenta za preverjanje znanja, pri sami izvedbi preverjanja, pri vrednotenju 

odgovorov in pri razlagi oziroma interpretaciji rezultata.  
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5.4 Občutljivost 

Občutljivost je značilnost ocenjevanja, ki izraža razlike v znanju. Preizkus znanja je tem 

občutljivejši, čim manjše oz. čim bolj fine razlike lahko ugotavljamo z njim. Občutljivost 

se kaže v razsipu vrednosti okrog srednjega rezultata. Isti preizkus je lahko za različne 

ciljne skupine različno občutljiv (Bucik 2001: 46). B. Marentič Požarnik in C. Peklaj 

(2002) pravita, da je občutljivost delno določena z ocenjevalno lestvico, ki jo 

uporabljamo. Petstopenjska lestvica ocen je bolj občutljiva kot tristopenjska in manj od 

sedem- ali devetstopenjske. Pretirana občutljivost, vsaj kar zadeva ocene, ni priporočljiva, 

premalo občutljiv pa je ekstremno lahek ali težak preizkus (Hederih 1996: 193). Hederih 

(prav tam: 193) meni, da ustrezno občutljivost dosežemo z dovolj velikim številom nalog, 

z njihovo razporeditvijo po težavnosti in variabilnostjo nalog znotraj preizkusa.  

6 PISNI PREIZKUSI ZNANJA 

M. Učakar (2005: 75, v Vomer 2008: 23) pisne preizkuse znanja opredeljuje kot eno 

izmed oblik preverjanja, ki jih učitelj uporablja ob koncu obravnave določenega sklopa 

ciljev, da bi ugotovil, ali so učenci dosegli te cilje oziroma ali so usvojili načrtovano 

znanje. Učenci dobijo individualno povratno informacijo, da po potrebi svoje dosežke še 

izboljšajo. Po pregledu rezultatov preverjanja učitelj vidi, ali je znanje učencev 

zadovoljivo, da bodo učenci pri pisnem preizkusu za oceno uspešni. Učiteljev poglavitni 

cilj je iskanje znanja (prav tam). 

 

6.1 Test znanja oz. test 

Notranje ocenjevanje znanja je razumljeno predvsem kot preverjanje, ki ga opravlja vsak 

učitelj zase v svojem razredu, ustno ali pisno, vendar z vprašanji, ki jih sestavi sam 

(Bucik 1997: 177). 

 

Test je formalen in sistematičen postopek, najpogosteje uporabljen pri načinu reševanja 

»papir-svinčnik«, ki se uporablja za zbiranje informacij o učenčevem znanju (Airasian 

1994: 5). 

Jurman (1989: 30) test znanja opredeljuje kot merski instrument, ki ga sestavlja neko 

število nalog, v katerih je zajet del učne vsebine. Učenec reagira na to vsebino in pokaže 
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znanje ali neznanje. Test znanja je standardni postopek za merjenje znanja, kar pomeni, 

da gre za merilo, ki ima objektivno veljavo. Vsi učenci hkrati rešujejo test, noben 

dejavnik subjektivne narave ne vpliva na njihove dosežke. Testi znanja so dober kriterij 

za ugotavljanje stopnje znanja, ki ga je usvojil posamezen učenec. Izmerjeno znanje s 

testi ima v nekem pomenu zaradi svoje objektivnosti in nepristranskosti tudi družbeno 

veljavo. Test lahko uporabimo kot kriterij pravičnega napredovanja v znanju pri prehodu 

z enega učnega programa na drugega zahtevnejšega, pri napredovanju v naslednji razred 

in pri izboru učencev za vpis na srednjo in visoko stopnjo usmerjenega izobraževanja 

(prav tam: 30). 

 

Testi se močno razlikujejo po svoji obliki in načinu uporabe, vendar ima večina testov 

naslednje značilnosti: test je standardiziran postopek, vključuje vzorce vedenja, rezultat 

oziroma kategorije so seštevek dosežkov pri posameznih nalogah, ima norme oziroma 

standarde in napoveduje netestno vedenje. Test je standardiziran, kadar so postopki za 

uporabo enaki za vse testirance in za vsako testno situacijo in kadar ima kontrolirane 

merske lastnosti posameznih nalog in testa v celoti. Kot skupek nalog ali vprašanj je test 

izbor ali vzorec vedenja, ki nas zanima oziroma ga želimo meriti. Test nam mora dati 

informacijo, na podlagi katere testiranca lahko razvrstimo v eno in ne v druge kategorije. 

Posameznikov testni rezultat poskušamo razložiti s pomočjo primerjanja z rezultati, ki so 

jih dobili drugi na istem testu (Bucik 1997: 178). 

 

V empiričnem delu bom namesto izraza »preizkus znanja« uporabljala izraz »test« tudi 

zaradi njegove uveljavljenosti v praksi. 

 

6.2 Prepisi in nareki 

6.2.1 Prepis 

D. Golli (1991: 69) navaja, da je prepis vrsta besedila, ki ga lahko štejemo med vezane 

spise. Vsebina besedila pri prepisu mora biti znana in razumljiva. Predlaga, da učitelj 

besedilo najprej prebere. Učenci največkrat prepisujejo, kar učitelj napiše na tablo, 

redkeje prepisujejo tiskano besedilo, prepis pesmi pa ni primeren, ker učence moti 

lomljenje besedila na vrstice in kitice. Prepis je dobro uporabljen, če učitelj ve, čemu je 
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namenjen, npr. vaji pisanja velike začetnice, težkim soglasniškim skupinam itd. (prav 

tam: 69). 

 

6.2.2 Narek 

Narek je vrsta besedila, ki ga štejemo med vezane spise in pri katerem potekajo različni 

psihični procesi. Učenec sliši besedo, jo v njeni akustični obliki zadrži v kratkotrajnem 

spominu in jo vključi v svoj pomenski krog. Do konca zapisa te besede je beseda prisotna 

v obliki notranjega govora. Če učenec pozna in pomni grafično podobo besede, in sicer 

vrstni red črk in njene globalne podobe, jo takoj zapiše. Če tega ne pozna, lahko poskuša 

napisati po posluhu ali pa uporabi pravopisno pravilo o zapisu takšnih besed. Učenec si 

mora besede ali kratke povedi zapomniti in jih sam sebi šepetaje narekovati. Učitelj 

najprej narekuje besede, nato kratke povedi. Pred narekom z učenci opravi potrebno 

analizo, še posebej v začetku opismenjevanja, pri besedah s težkimi soglasniškimi 

skupinami ali pri povedih s predlogi. Učitelj naj narekuje počasi, nekoliko vleče, med 

besedami povedi naj naredi najkrajši možni presledek, vendar naj govora ne seka. 

Narek je pri pravilnem metodičnem delu namenjen pravopisnim vajam. V enem nareku 

vadimo ali popravljamo eno ali največ dve pravopisni značilnosti. 

Pred pisanjem nareka učitelj prebere besedilo. Opozori na mesta, na katerih bi se lahko 

pojavile napake. Te besede glaskuje skupaj z učenci.   

Največji uspeh je, če učenec sam prepozna svojo napako, jo popravi in nato sam pazi, da 

je ne naredi več. Po narekovanju naj učitelj še enkrat prebere besedilo, učenci spremljajo 

in sproti popravljajo svoje napake. Učitelj pozneje preveri, ali so napake res popravili. 

Napake učencev 1. razreda popravi tako, da prečrta besede z napako in nad njimi napiše 

pravilno celo besedo (Golli 1991: 70, 71). 

 

6.3 Standardi znanja 

Minimalni standardi znanja so v učnem načrtu za slovenščino označeni s poudarjenim 

tiskom, temeljni standardi znanja pa z nepoudarjenim tiskom. 

 

Težavnost nalog v pisnem preizkusu znanja naj bo primerna. V preizkusu naj bo 60 % 

nalog, ki vsebujejo minimalne standarde (to pomeni, da učenec lahko dobi pozitivno 
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oceno), 30 % nalog, ki omogočajo učencu, da doseže oceno 3 in 4 (to pomeni, da je 

učenec osvojil temeljne standarde znanja), in 10 % nalog, s katerimi preverjamo višji 

standard znanja in učencu omogočimo oceno 5 (Žagar 2000: 18, v Vomer 2008: 33). 

 

V empiričnem delu bom zaradi pogoste uporabe besednih zvez »minimalni standardi« in 

»temeljni standardi« uporabljala kratici MS in TS. 

 

6.4 Tipologija nalog 

M. Bešter (1998) opisuje tipe nalog, ki se lahko pojavijo v preizkusih znanja: izločevalne, 

izbirne, povezovalne, urejevalne, dopolnjevalne, popravljalne, razvrščevalne, 

razčlenjevalne, prepisovalne, narekovalne in tvorbne naloge. 

6.4.1 Izločevalne naloge 

To so naloge, pri katerih učenec izbere eno od ponujenih alternativnih možnosti (DA/NE, 

PRAV/NAROBE) za navedene povedi, ki vsebujejo podatke o besedilu/sliki, obkroži 

pravilen zapis besede ali napiše manjkajočo besedo, pri tem pa izbira med možnostmi v 

oklepaju (izloči pravilen odgovor). 

6.4.2 Izbirne naloge 

Učenec izbere eno od ponujenih možnosti (a), b), c), č)) za določitev povedi, ki vsebujejo 

podatke o besedilu/sliki, izbere/obkroži pravilno/napačno napisane besede ali v povedih 

izbere/podčrta pare besed, npr. z nasprotnim pomenom. 

6.4.3 Povezovalne naloge 

Učenec priredi/poveže dana besedila s ponujenimi naslovi, povzetki besedila/odstavkov, 

seznami ključnih besed ob robu besedila. Lahko gre tudi za povezovanje sličic in besed 

ali za povezovanje besed in številk. 

V tuji literaturi Airasian (1994: 195) opisuje tip naloge, ki bi jo lahko poimenovali 

»ujemalna naloga«, saj je princip reševanja podoben kot pri povezovalni nalogi. Svetuje, 

da pri sestavljanju tovrstne naloge upoštevamo načelo, da stolpec z daljšimi opisi 

(definicije, razlage …) stoji na levi strani, stolpec s krajšimi opisi (beseda, besedna zveza 

…) pa na desni strani (prav tam: 195). 
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6.4.4 Urejevalne naloge 

Učenec iz črk sestavi besede, uredi zapovrstje mednaslovov oz. jih uvrsti na pravo mesto 

v besedilu, uredi zapovrstje sličic, ki ponazarjajo dogajanje v pripovednem besedilu, 

zapovrstje povedi/odstavkov v besedilu ali zapovrstje replik v dialoškem besedilu.  

6.4.5 Dopolnjevalne naloge 

Učenec pri tej vrsti nalog vpiše bistvene podatke v pripravljeno preglednico/ogrodje 

miselnega vzorca, podčrta bistvene podatke, dopiše naslov, mednaslove, dopiše ključne 

besede, odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih, zapolni prazna mesta v besedilu, 

vpiše predloge, veznike, vstavlja ločila ali pravilne črke, številke … 

Airasian (1994: 194) omenja podoben tip naloge, ki jo poimenuje naloga kratkih 

odgovorov oz. naloga dopolnjevanja. Ob tem poudarja, da prazni prostori za odgovore 

sodijo na konec povedi, ker zaradi take postavitve učenec hitreje razume, kakšen odgovor 

zahteva naloga (prav tam). 

6.4.6 Popravljalne naloge 

Učenec popravi nepopolno besedilo tako, da ga dopolni z ustrezno manjkajočo besedo 

(besedami), popravi enega od dveh besedil tako, da najde (pomensko) napako (podatek, 

ki se ne ujema v obeh besedilih) ali popravi jezikovne napake (začetnice, ločila, 

pravopisne napake). 

6.4.7 Razvrščevalne naloge 

To so naloge, pri katerih učenec npr. v razpredelnico po določenem kriteriju razvrsti dane 

besede v dve ali več skupin, obkroži pravilno napisane besede (jih razvrsti glede na 

(ne)pravilnost zapisa) ali z različnimi barvami podčrta besede glede na določeni kriterij.  

6.4.8 Razčlenjevalne naloge 

Učenec pri tej vrsti nalog razčleni besedo ter zapiše prvo in/ali zadnjo črko v besedi ali 

deli besedo na vse možne načine.  
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6.4.9 Prepisovalne naloge 

To so naloge, pri katerih učenec preoblikuje sporočilo oz. ga prikaže drugače. Učenec s 

tiskanimi ali pisanimi črkami (odvisno od navodila) prepiše posamezne besede ali celo 

besedilo (prepis). 

6.4.10 Narekovalne naloge 

Vsebina besedila pri narekovalni nalogi je znana. Učenec ustnemu sporočilu doda pisno 

različico; po nareku učitelja piše posamezne besede ali celo besedilo (narek). Pri tem vadi 

eno ali največ dve pravopisni značilnosti (npr. velika začetnica in ločila). 

6.4.11 Tvorbne naloge 

Pri tvorbnih nalogah gre za samostojno tvorjenje besedila, nebesednega sporočila ali 

besedno-nebesednega besedila. Učenec ima več možnosti: dopiše manjkajoče »replike« v 

dialogu, dokonča/nadaljuje besedilo, vpiše besedilo v oblačke že narisanega stripa, 

obnovi besedilo, oblikuje preglednico/diagram/miselni vzorec in vpiše podatke, nariše 

sliko/strip ob besedilu, prevede besedilo v materni jezik, tvori novo besedilo (npr. oglas, 

razglednico, opravičilo, voščilo …), nariše piktogram, zapiše pogovor, napiše 

trdilne/nikalne povedi … (povzeto po Bešter 1998: 53–64). 

 

Vlogo in pomen različnih tipov nalog v preizkusih znanja je opredelil Hederih (2005: 22, 

v Vomer 2008: 33–34): »Različni tipi nalog v preizkusu znanja naj služijo dvema 

namenoma: prvič, samo z različnimi tipi nalog lahko preverimo različne vrste in globine 

znanja, in drugič, ker obstajajo velike individualne razlike med učenci, predvsem razlike 

v njihovem pristopu reševanja nalog, bi z monotonim testom, ki bi vključeval samo en tip 

nalog, preferirali določen stil reševanja.« 

 

6.5 Sestavljanje pisnega preizkusa 

Postopek sestavljanja preizkusov znanja lahko razdelimo na pet osnovnih korakov. 

6.5.1 Razmislek o namenu ocenjevanja 

Prvi korak, ki ga naredimo pri sestavljanju pisnega preizkusa znanja, je, da razmislimo o 

namenu ocenjevanja (ali je to diagnostični, formativni ali sumativni preizkus), katere 
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vsebine in učne cilje želimo preveriti ter kako bomo rezultate točkovali oz. ocenili. Pri 

določanju deleža vsebin in učnih ciljev, ki jih želimo preverjati, si lahko pomagamo s 

specifikacijsko tabelo (mrežnim diagramom). Vanjo vnesemo deleže nalog iz posameznih 

vsebinskih poglavij glede na zastavljene učne cilje (Marentič Požarnik in Peklaj 2002: 

70). 

6.5.2 Izbira tipa nalog 

V naslednjem koraku se odločimo, s katerimi tipi nalog bomo preverjali znanje. Izbiramo 

lahko med esejskimi nalogami, nalogami dopolnjevanja, nalogami izbirnega tipa … 

Upoštevati moramo prednosti in omejitve posameznih tipov nalog (Marentič Požarnik in 

Peklaj 2002). Za nekatere cilje je bolj primeren en tip nalog, za druge pa drugi. Na 

splošno velja, da so naloge tipa dopolnjevanja in kratkih odgovorov bolj primerne za 

preverjanje poznavanja podatkov, specifičnih dejstev, terminov in drugih posameznosti. Z 

drugimi tipi nalog, če so dobro sestavljene, lahko preverjamo tudi višje taksonomske cilje 

(Žagar 2002). 

6.5.3 Določitev časa za reševanje 

V tretjem koraku določimo čas reševanja preizkusa. Če želimo ugotoviti znanje (in nas ne 

zanima hitrost reševanja), določimo čas tako, da preizkus reši večina učencev (90 %). Za 

omejen čas reševanja pa se lahko odločimo, če je cilj preverjanja tudi hitrost reševanja. 

Na splošno velja pravilo, da učenci za reševanje nalog potrebujejo trikrat več časa kot 

učitelj. Zavedati se moramo, da reševanje npr. naloge esejskega tipa zahteva veliko več 

časa kot reševanje naloge izbirnega tipa (Marentič Požarnik in Peklaj 2002). Za število 

nalog se odločimo na osnovi pomembnosti učnih ciljev in učnih vsebin (Žagar 2002). 

6.5.4 Izbira načina točkovanja in izdelava točkovnika 

Naloge objektivnega tipa, kratkih odgovorov in dopolnjevanja je smiselno enako 

točkovati, ker različno točkovanje ne vpliva na končne rezultate. Po opravljenem 

preizkusu in točkovanju odgovorov moramo vedno narediti analizo rezultatov, ki 

vključuje analizo težavnosti in diskriminativnosti posameznih nalog. Naloge izbirnega 

tipa zahtevajo tudi analizo distraktorjev oz. napačnih odgovorov (Marentič Požarnik in 

Peklaj 2002). 
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6.5.5 Spreminjanje točk v ocene 

Na podlagi surovih rezultatov – točk izberemo način spreminjanja točk v ocene. 

Odločimo se lahko za ocenjevanje glede na stalni, absolutni kriterij ali za ocenjevanje 

glede na spremenljivi oz. relativni kriterij (Marentič Požarnik in Peklaj 2002). 

 

6.6 Temeljna kultura sestavljanja pisnih preizkusov 

Drago Žagar je pripravil napotke za pripravo pisnih preizkusov znanja v devetletni 

osnovni šoli. Namenjeni so sicer predmetnim komisijam za nacionalne preizkuse, vendar 

imajo širšo uporabno vrednost in jih gre upoštevati kot splošna priporočila pri sestavi 

pisnih preizkusov tudi za notranje preverjanje in ocenjevanje.  

 

1. V preizkusih preverjamo učne cilje in standarde znanja, ki jih določa učni načrt. S tem 

zagotovimo vsebinsko veljavnost preizkusa in upoštevamo načelo, da od učencev 

zahtevamo tisto znanje, ki so ga pridobili pri pouku. 

2. Preizkus vključuje najmanj 50 % minimalnih standardov, pri čemer je treba upoštevati, 

da se minimalni standardi ne nanašajo samo na poznavanje podatkov in dejstev, temveč 

obsegajo tudi višje ravni znanja, kot so razumevanje, uporaba itd., ki naj bi jih obvladala 

večina učencev. 

3. Pri predmetih z nivojskim poukom naj preizkusi znanja vključujejo najmanj 50 % 

minimalnih standardov znanja, okoli 20 % temeljnih ciljev za nižjo nivojsko skupino, 20 

% temeljnih ciljev za srednjo nivojsko skupino in 10 % zahtevnejših ciljev za višjo 

nivojsko skupino. 

4. Naloge je potrebno razvrstiti po težavnosti, od lažjih k težjim, tako zaradi motiviranja 

učencev kot zaradi tega, da se ne zadržujejo predolgo pri težjih nalogah. 

5. Naloge naj bodo po možnosti razvrščene po tipih nalog, ne po vsebini. Pri 

strukturiranih nalogah, pri katerih se več nalog nanaša na uvodno informacijo (npr. pri 

jezikih), razvrstimo naloge po tipih v okviru takega sklopa nalog.  

6. Preizkus naj vsebuje tri ali največ štiri različne tipe nalog v preizkusu. Če je preveč 

različnih tipov nalog, se lahko zgodi, da morajo učenci bolj razmišljati o navodilih za 

reševanje kot o nalogah. 

7. Pri nalogah tipa kratkih odgovorov raje zastavimo vprašanje, saj so take naloge bolj 

enoznačne. Naloge v obliki nedokončanih povedi pa so primerne pri jezikih pri 
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preverjanju slovničnega znanja (npr. stavčne strukture), ker gre za natančno strukturirano 

snov. 

8. Zelo zahtevne ali lažje cilje je bolje preverjati z odprtim tipom nalog, v katerih učenec 

sam oblikuje odgovor. 

9. Naloge izbirnega tipa naj vsebujejo štiri do pet odgovorov. Vsi odgovori naj bodo 

približno enako obsežni. Odgovore razvrstimo po naključnem vrstnem redu, če pa se 

ponujeni odgovori nanašajo na letnice, dogodke, razvojne faze itd., jih razvrstimo po 

logičnem zaporedju, tako kot si sledijo. 

10. Pri strukturiranih nalogah naj bodo besedilo, skica, zemljevid itd. pred vprašanji in ne 

obratno.  

11. Za lažje vrednotenje preizkusa pri nalogah kratkih odgovorov npr. s črto in ustreznim 

opozorilom v navodilu določimo, kam naj učenec napiše odgovor. 

12. Pri oblikovanju vprašanj ne uporabljajmo enakih formulacij ali vprašanj, zapisanih v 

učbeniku. Pri odgovarjanju na takšna vprašanja pogosto pride do veljave spominsko 

znanje, čeprav vprašanje morda zahteva višjo raven znanja. 

13. Uporabimo trdilno obliko vprašanj, še posebej se izognimo dvojnemu zanikanju (npr. 

z nikalnico v vprašanju in v odgovoru pri izbirnem tipu nalog).  

14. Pri nalogah tipa povezovanja morajo biti v enem stolpcu dve do tri postavke več kot v 

drugem, s čimer se izognemo ugibanju. Učenci 1. triletja naj postavke povezujejo s 

črtami, starejši učenci pa naj črko, ki označuje izbiro v desnem stolpcu, pripišejo k 

ustrezni številki, ki označuje izbiro v levem. 

15. Pred vsako nalogo mora biti podano navodilo, v katerem je učencu razumljivo 

zapisano, za kateri tip naloge gre, koliko pravilnih odgovorov vsebuje naloga (npr. pri 

izbirnem tipu nalog) in kako se rešuje.  

16. Pri vezanih nalogah moramo v primeru začetne napačne rešitve v nadaljevanju 

upoštevati smiselnost reševanja. 

17. Preizkus čim bolj preprosto točkujmo. Nalog ne vrednotimo z decimalkami (s 

polovičnimi točkami ali celo s četrtino točke), ampak s celimi števili. V primeru 

sestavljenih nalog, ki prinašajo več točk, morajo biti točkovani tudi vsi delno pravilni 

odgovori. 

18. V nalogah ne zastavljajmo vprašanj in ne zahtevajmo primerov, ki bi posegali v 

intimnost učencev. 

19. Učenci morajo imeti za reševanje dovolj časa in ustrezne razmere. 
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20. Največje skupno število točk v preizkusu naj ne presega 60 točk, saj bodo preizkusi s 

predlaganim številom točk ustrezno občutljivi (Žagar 2002: 18–21). 

 

Učitelj naj napotke za sestavljanje pisnega preverjanja in ocenjevanja smiselno upošteva 

in uporabi glede na posebnosti posameznega predmeta, pri katerem sestavlja preizkus 

znanja.  

 

6.6.1 Priprava pisnega preizkusa znanja pri slovenščini (jezikovni pouk) 

Priprava pisnega preizkusa znanja je za učitelja zahtevna naloga, za katero potrebuje 

precej časa. Izhajati mora iz ciljev in vsebin, ki so zapisani v učnem načrtu. Pri 

slovenščini so to neumetnostna besedila različnih besedilnih vrst. Na konec pisnega 

preizkusa znanja navede merila za ocenjevanje, s katerimi mora seznaniti učence. 

6.6.1.1 Izbira besedila 

Izbira besedila mora biti ustrezna. Besedilo naj bo za učence zanimivo, razumljivo, 

ustrezno njihovi starosti in znanju, jezikovno pravilno (razen napak, na katere se 

navezujejo naloge) in naj vsebuje dovolj povezav s konkretnimi cilji in snovjo, ki se 

preverjajo. Naloge naj se navezujejo na priloženo besedilo, ki pa ne sme biti speto k 

pisnemu preizkusu, ker se učenec med reševanjem pogosto vrača k besedilu. Besedilo ne 

sme biti predolgo, če učitelj izvirno besedilo skrajša ali kakorkoli posega vanj, mora 

takšno besedilo označiti kot priredbo. Pod besedilom mora citirati vir. Priloženo besedilo 

ne sme vsebovati jezikovnih, slogovnih ali pravopisnih napak. Lahko je neumetnostno ali 

umetnostno, ki ima poleg praktičnega sporočevalnega namena tudi estetsko funkcijo 

(Vomer 2008: 32). S. Starc (2001: 13) meni, da je včasih celo primerno kombinirati 

krajše umetnostno in neumetnostno besedilo, če ju združuje skupna tema ali kakšen drug 

element iz učne snovi, ki bi ga želeli preverjati. 

6.6.1.2 Navodila 

Pred vsako nalogo mora biti podano navodilo, iz katerega učenec razume, za kateri tip 

naloge gre, koliko pravilnih odgovorov vsebuje naloga (npr. pri izbirni nalogi) in kako se 

rešuje. Izjema so povezovalne in urejevalne naloge, pri katerih ima vsaka naloga svoje 

posebno navodilo. Na naslovno stran preizkusa lahko dodamo splošno navodilo z 
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opozorilom, da naj učenci preskočijo naloge, ki se jim zdijo pretežke. Najprej naj rešijo 

lažje naloge, pozneje naj se vrnejo k težjim, če jim ostane še kaj časa (Žagar 2002: 21). 

Nedvoumnost in enoznačnost navodil zagotavlja ekonomičnost pri vrednotenju preizkusa 

ter zvišuje njegove merske karakteristike. Enoznačnost omogoča tudi, da isti preizkus 

uporabi drug učitelj v sosednjem razredu ali šoli (Hederih 1996: 195).  

6.6.1.3 Točkovanje nalog 

Točkovanje naj bo čim preprostejše, da bo razumljivo tudi učencem in staršem. Naloge, 

ki ne zahtevajo širših odgovorov, točkujemo z eno točko. Če nalogo zaradi njene 

kompleksnosti točkujemo z več kot eno točko (npr. s tremi točkami), morajo biti 

točkovani tudi delno pravilni odgovori z vsemi drugimi točkami do maksimalnega števila 

točk za nalogo. Pri vezanih nalogah učencev ne smemo večkrat kaznovati z 

nedodeljenimi točkami. Če je učenec npr. prvo nalogo rešil napačno, naslednjo, ki izhaja 

iz prve, pa je glede na uporabljeni napačni rezultat iz prve naloge smiselno reševal, drugo 

nalogo ovrednotimo pozitivno (Žagar 2002: 21). 

6.6.1.4 Oblika preizkusa znanja 

Pisni preizkus mora biti pregleden in učencem omogočati dovolj prostora za reševanje 

nalog. Nazadnje učitelj izdela glavo pisnega preizkusa, ki sestoji iz imena šole, imena 

učitelja, predmeta, učne snovi, ki se preverja oziroma ocenjuje, prostora za ime in priimek 

učenca, datuma in časa, ki je na voljo za reševanje. Vsebovati mora tudi podatke o 

možnem in doseženem številu točk ter doseženi oceni. Pisni preizkus je potrebno 

lektorirati, oblikovati, natisniti in razmnožiti (Vomer 2008: 33). 

7 PRAVILNIK O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU 

ZNANJA 

 

V Uradnem listu Republike Slovenije so zapisani zakoni, ki obravnavajo preverjanje in 

ocenjevanje znanja. Učitelji se morajo teh zahtev pri vzgojno-izobraževalnem delu 

dosledno držati, priporočljivo pa je, da jih predstavijo tudi učencem in staršem. 
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7.1 Načela za preverjanje in ocenjevanje 

Učitelj v osnovni šoli preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da: 

‒ spoštuje osebnostno integriteto učencev in različnost med njimi, 

‒ upošteva poznavanje in razumevanje ciljev in standardov, sposobnost analize in 

interpretacije ter sposobnost ustvarjalne uporabe znanja, 

‒ uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje oziroma 

standarde znanja in glede na razred, 

‒ pri vsakem predmetu učenčevo znanje preverja in ocenjuje skozi vse ocenjevalno 

obdobje, 

‒ daje učencem, učiteljem in staršem povratne informacije o učenčevem individualnem 

napredovanju, 

‒ omogoča učencu kritični premislek in vpogled v osvojeno znanje, 

‒ prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji. 

 

7.2 Preverjanje in ocenjevanje znanja 

S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oziroma 

standarde znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju znanja. 

Doseganje ciljev oziroma standardov znanja iz učni načrtov učitelj preverja pred, med in 

ob koncu obravnave učnih vsebin. 

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v 

učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja. Učitelj ocenjevanje znanja opravi 

po obravnavi učnih vsebin in po opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin. 

 

7.3 Javnost ocenjevanja in obveščanje 

Pri ocenjevanju znanja učenca mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja, ki se 

zagotavlja zlasti: 

‒ s seznanitvijo staršev in učenca s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja 

ter napredovanje učenca, 

‒ s predstavitvijo ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu, za posamezno 

ocenjevalno obdobje, 
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‒ s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja, 

‒ z določitvijo načina in rokov ocenjevanja, 

‒ z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine, 

‒ s sprotnim obveščanjem učenca in staršev o doseženih rezultatih pri ocenjevanju, 

‒ tako, da se učencu in staršem izroči ocenjene pisne izdelke in omogoči vpogled v druge 

izdelke. 

 

7.4 Načini ocenjevanja 

Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi 

izdelki, projektno delo in nastopi učencev (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja 

ter napredovanju učencev v osnovni šoli 2013). 

 

V Pravilniku so zapisani tudi drugi členi, ki predpisujejo učiteljevo ocenjevanje (npr. 

prilagoditve ocenjevanja, obveščanje staršev o uspehu učenca, napredovanje učencev iz 

razreda v razred …). 
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EMPIRIČNI DEL 

8 RAZISKAVA 

8.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Pridobivanje znanja je ena izmed ključnih nalog organiziranega izobraževalnega sistema. 

Znanje, ki ga učenci pridobijo pri pouku, učitelji vrednotijo, zato sta sestavini 

pedagoškega procesa tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. Preverjanje znanja je 

namenjeno ugotavljanju, kako učenec razume celoto obravnavanih učnih vsebin. Izvaja se 

lahko pred obravnavo novih učnih vsebin, med njo ali ob koncu obravnave. Ocenjevanje 

znanja pa je ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja. Opravlja se potem, ko je bila 

učna snov podana ter utrjena in je bilo preverjeno, da so jo učenci razumeli in usvojili 

(Bucik 2000). 

V naših šolah je dokaj pogosta praksa, da se znanje ocenjuje hkrati s preverjanjem, torej, 

da se preverjanju ne posveča dovolj pozornosti. Zavedati se moramo, da je vsako 

ocenjevanje tudi preverjanje, vsako preverjanje pa ni ocenjevanje (Kogoj 2002). Osnovni 

namen preverjanja ni le ocenjevanje, temveč je preverjanje sestavni del učenja. Brez 

povratne informacije o tem, kaj delamo dobro in kaj je treba še popraviti, ter o tem, kaj 

pomeni nekaj znati, se namreč težko karkoli naučimo. Učitelj, ki razume preverjanje kot 

sestavni del procesa učenja, vidi vlogo pouka v tem, da omogoča učencem izgrajevati in 

poglabljati znanje ter prevzemati nadzor nad svojim učenjem, in ne le v pridobivanju ocen 

za že izgrajeno znanje (Sentočnik 2002: 34). 

V diplomskem delu se bom osredinila na pisno preverjanje in ocenjevanje znanja pri 

slovenščini, in sicer na pisne preizkuse znanja, nareke in prepise. Menim, da študentje v 

času izobraževanja na fakulteti dobimo premalo znanja s tega področja, čeprav prav to 

lahko bistveno pripomore k uspešnemu delu, pri katerem celostno razvijamo osebnost in 

zmožnosti učencev. Iz lastnih izkušenj na praksi v okviru šolanja ugotavljam, da imajo 

tudi (izkušeni) učitelji še vedno veliko težav pri preverjanju in ocenjevanju. 

Glavni namen diplomskega dela je ugotoviti, katero znanje preverjajo in ocenjujejo 

učitelji ter kako kakovostne in ustrezne preizkuse znanja sestavljajo. 
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8.2 Cilji raziskave 

Z analizo pisnih preizkusov znanja pri predmetu slovenščina (vključeni so tudi nareki in 

prepisi) želim ugotoviti: 

‒ ali se s polovico nalog v preizkusih znanja preverja/ocenjuje doseganje minimalnih 

standardov, 

‒ ali se z nalogami v preizkusih znanja ocenjujejo tudi višje ravni znanja (po Bloomovi 

taksonomiji) oz. koliko je takšnih nalog, 

‒ ali naloge v preizkusih znanja pripadajo raznim tipom nalog in ali so glede na 

zahtevnost smiselno razporejene, 

‒ ali je pred vsako nalogo v preizkusu znanja podano učencu razumljivo in jezikovno 

pravilno navodilo, 

‒ ali so preizkusi znanja oblikovno ustrezni (oblika in velikost pisave, preglednost nalog, 

prostor za zapis odgovora), 

‒ ali je prilagojeni preizkus znanja ustrezno spremenjen (manj nalog, večja pisava, več 

prostora za zapis odgovora …), 

‒ ali so naloge v preizkusih znanja za 4. in 5. razred ustrezno točkovane in ali preizkusi 

znanja vsebujejo kriterij ocenjevanja. 

8.3 Raziskovalna vprašanja 

Glede na postavljene cilje sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Ali preizkusi znanja vsebujejo vsaj 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo 

minimalni standardi znanja? 

 Koliko odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja, vsebujejo 

preizkusi znanja? 

 Ali preizkusi znanja pripadajo raznim tipom nalog glede na dejavnost učenca? 

 Ali naloge v preizkusih znanja vsebujejo razumljivo in jezikovno pravilno 

navodilo? 

 Ali so preizkusi znanja ustrezno oblikovani? 
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 Ali je prilagojeni preizkus znanja ustrezno spremenjen glede na potrebe učenca s 

posebnimi potrebami? 

 Ali so naloge v preizkusih znanja za 4. in 5. razred ustrezno točkovane in 

vsebujejo kriterij ocenjevanja? 

8.4 Raziskovalna metoda 

Metoda raziskovanja je opisna oz. deskriptivna. Uporabila sem kvalitativno analizo, in 

sicer analizo dokumentov (pisnih preizkusov znanja). 

8.5 Opis vzorca 

Vzorec moje raziskave predstavlja 24 preizkusov znanja (od tega 3 testi za preverjanje 

znanja, 2 prilagojena preizkusa znanja, 3 prepisi, 1 narek, 1 tvorbna naloga in 14 

preizkusov znanja) za 1., 2., 3., 4. in 5. razred, ki sta mi jih posredovali učiteljica 1. 

triletja in učiteljica kombiniranega 4. in 5. razreda (gl. Priloge).  

8.6 Opis postopka zbiranja podatkov 

Preizkuse znanja sem zbrala v šolskem letu 2012/13. 

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

9.1 Analiza pisnih preizkusov znanja od 1. do 5. razreda 

Pisne preizkuse znanja v nadaljevanju analiziram po razredih. Pri vsakem pisnem 

preizkusu znanja najprej komentiram naloge glede na 1. standarde znanja, nato glede na 

2. ravni znanja, 3. tipe nalog, 4. navodila in 5. obliko, preizkuse znanja za 4. in 5. razred 

pa še glede na 6. točkovanje in kriterij ocenjevanja. 

 

1. RAZRED 

 

TEST 1A 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Zapiši prvi glas v besedi. Sličice pobarvaj. 
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Učenec pravilno poimenuje bitja/predmete na sliki ter pozna, razume in uporablja 

jezikoslovne izraze, določene v učnem načrtu (glas, črka). Barvanje sličic ne spada k 

standardom znanja pri slovenščini. 

2. naloga: Zapiši prvi in zadnji glas v besedi. Sličice pobarvaj. 

Učenec pravilno poimenuje bitja/predmete na sliki ter pozna, razume in uporablja 

jezikoslovne izraze, določene v učnem načrtu (glas, črka). Barvanje sličic ne spada k 

standardom znanja pri slovenščini. 

3. naloga: Iz črk sestavi besede. 

Učenec piše besede. 

4. naloga: Poveži sličico in besedo. 

Učenec pravilno poimenuje bitja/predmete na sliki. 

5. naloga: Preberi in nariši. 

Učenec usvoji tehniko branja s tiskanimi črkami in tvori smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila. 

 

Test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja. Velik del 

testa vsebuje takšne naloge, ki ne preverjajo znanja pri slovenščini. Barvanje sličic in 

risanje ne spada med učne cilje, ki bi jih našli v učnem načrtu za slovenščino. V preizkusu 

znanja pri slovenščini torej takšne naloge niso smiselne, zato jih izpustimo. Učitelj naj 

skladno s cilji in standardi znanj v učnem načrtu preverja in ocenjuje učenčevo zmožnost 

poslušanja, govorjenja, branja in pisanja besedilnih vrst, ki so določene z učnim načrtom.  

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. razumevanje 

2. razumevanje 

3. uporaba 

4. razumevanje 

5. razumevanje 

 

Test vsebuje 100 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja, saj 4 naloge 

preverjajo raven razumevanja, 1 naloga pa raven uporabe. 
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3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. razčlenjevalna naloga 

2. razčlenjevalna naloga 

3. urejevalna naloga 

4. povezovalna naloga 

5. tvorbna naloga 

 

V testu so štiri različne vrste nalog, in sicer razčlenjevalna, urejevalna, povezovalna in 

tvorbna naloga. Pri razčlenjevalni nalogi učenec besedo razčleni na posamezne črke ter 

zapiše prvo in zadnjo črko v besedi. Primer razčlenjevalne naloge je tudi 10. naloga v 

testu 5A, pri kateri učenec besedo deli oz. jo razčleni na zloge. 

 

4. NAVODILA 

 

1. in 2. naloga: Učenec bo odgovor zapisal, ne more pa zapisati prvega in zadnjega glasu, 

ampak lahko zapiše prvo in zadnjo črko v besedi. Prvi in zadnji glas v besedi bi lahko 

izgovoril le v primeru ustnega preverjanja/ocenjevanja.  

Razmisliti moramo o smiselnosti oz. namenu barvanja v preizkusu znanja. Barvanje sličic 

ni učni cilj, ki bi ga našli v učnem načrtu za slovenščino. Učitelj pri slovenščini vrednoti 

učenčevo poimenovalno, skladenjsko, pravopisno, slogovno, metajezikovno … zmožnost, 

ne pa npr. zmožnost natančnega barvanja, zato ta del naloge izpustimo.   

Popravek: 

S črko zapiši prvi (in zadnji) glas, ki ga slišiš v besedi. 

 

3. naloga: V vseh treh primerih je možnih več rešitev (npr. tabor, torba, botra, Borat). 

Učenec lahko najde več besed, ne ve pa, katero izmed njih naj zapiše, ker je prostor le za 

eno besedo. V navodilu tudi ni jasno, ali mora učenec v eni besedi uporabiti vse črke. 

Popravek: 

Iz vseh črk sestavi eno besedo. 

 

5. naloga: Kot barvanje sličic v 1. in 2. nalogi tudi risanje ni učni cilj, ki bi ga 

preverjali/ocenjevali pri slovenščini. Žagar (2002: 19) namreč opozarja, da v preizkusu 

preverjamo samo učne cilje in standarde znanja, ki jih določa učni načrt, s čimer 

zagotovimo vsebinsko veljavnost preizkusa in upoštevamo načelo, da smemo od učencev 

zahtevati samo tisto znanje, ki so ga lahko pridobili pri pouku. Naloga ne preverja 
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razumevanja prebranega, poleg tega risanje vzame veliko časa, zato nalogo v celoti 

izpustimo. 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika in velikost pisave v testu 1A je ustrezna.  

Pri zadnji nalogi je premalo prostora za risbe, saj še posebej mlajši otroci (1. triletje) 

potrebujejo večjo površino za risanje.  

Manjka glava z vsemi potrebnimi podatki (ime in priimek učenca, razred, datum) in 

tabela z učnimi cilji, v kateri učitelj označi, ali učenec dosega, delno dosega ali ne dosega 

učnih ciljev. Na prvi pogled test 1A deluje bolj kot učni list, ki bi ga učitelj uporabil za 

utrjevanje snovi, vendar gre za preizkus znanja, torej ga moramo analizirati po istih 

kriterijih kot vse ostale teste. 

 

2. RAZRED 

 

TEST 2A 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec pozna, razume in uporablja jezikoslovne izraze, določene v učnem 

načrtu (novica) in povzame bistvene podatke. 

2. naloga: Učenec prepozna pomen nebesednih sporočil. 

3. naloga: Učenec k danim besedam doda pravilne protipomenke. 

4. naloga: Učenec na koncu 2. razreda piše s tiskanimi črkami kratka preprosta 

besedila, piše začetek povedi z veliko začetnico in povzame bistvene podatke.  

 

Test v celoti preverja MS znanja, ki jih mora učenec usvojiti v 1. triletju. Spada med manj 

zahtevne, ker ne preverja TS. Menim, da mora vsak test vsebovati tudi kakšno nalogo, ki 

preverja višji standard znanja, da lahko znanje učencev diferenciramo.  

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. razumevanje 

2. razumevanje 

3. razumevanje 

4. razumevanje 
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Naloge v testu so sestavljene na ravni razumevanja, torej test vsebuje 100 odstotkov 

nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja. Test naj vsebuje naloge, ki zastopajo 

različne ravni znanja, tako nižje (poznavanje) kot tudi višje (uporaba, analiza …) ravni.  

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

 

 

V testu so štiri različne vrste nalog, to so izbirna, dopolnjevalna, tvorbna in prepisovalna 

naloga. Menim, da lahko v 4. nalogi izpustimo prepisovalni del naloge, ker je test za 

učenca 2. razreda predolg. Učenec vadi pisanje malih tiskanih črk že s tem, ko odgovarja 

na vprašanja o besedilu. 

 

4. NAVODILA 

 

Na začetku testa naj bo splošno navodilo, ki se nanaša na vse naloge v testu. 

Navodilo: Piši s tiskanimi črkami. Pazi na veliko začetnico. 

 

1. naloga: Učenec morda ne bo razumel besede »spodaj«, zato bi nalogo sestavila 

drugače. 

Prvo navodilo (nad besedilom): Preberi besedilo. 

Drugo navodilo/vprašanje: Kako imenujemo besedilo, ki si ga prebral? 

a) pravljica  b) obvestilo  c) novica 

 

Besedilo je novica o aktualnem dogodku. Učenec mora iz besedila razbrati, kdaj in zakaj 

je prišlo do požara ter kdo ga je pogasil. V besedilu popravimo 2. poved, saj na vprašanje 

z vprašalnico »zakaj« odgovorimo z veznikom »ker«. 

Popravek: 

Do požara je prišlo v kuhinji, ker je A. P. po peki palačink pozabila izključiti štedilnik. 

 

V besedilu je pravopisna napaka (13.5.2007). 

Popravek: 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. izbirna naloga + dopolnjevalna naloga 

2. tvorbna naloga 

3. dopolnjevalna naloga 

4. dopolnjevalna naloga + prepisovalna naloga 
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13. 5. 2007 (s presledki) 

 

2. naloga: V navodilu je napačno končno ločilo (klicaj); dodamo končnico za množino, 

ker gre za več prepovedi. 

Popravek: 

Zapiši prepovedi. 

 

4. naloga:  

NAVODILO 

Beseda »pisanka« je večpomenka. »Pisanka« je tudi slogovno zaznamovana beseda za 

zvezek s črtami za lepopisje. V navodilu besedo »pisanka« zamenjamo z besedno zvezo 

»zvezek s črtami«. 

2. in 3. poved lahko izpustimo, ker mora učenec vedeti, da začetek povedi pišemo z 

veliko začetnico, odgovore pa v celih povedih. 

 

VPRAŠANJA 

1. vprašanje: Napačen je besedni red. 

Popravek: 

Kaj želva rada je? 

2. vprašanje: 2. vprašanje je zapisano v neknjižnem pogovornem jeziku. V vprašanju je 

uporabljeno napačno končno (klicaj) in nekončno (vezaj) ločilo. 

Popravek: 

Kakšna je želva? Opiši jo. 

3. vprašanje: Učenec morda ne bo razumel, na kaj se nanaša vprašanje. 

Popravek: 

Kje želva preživi zimo? 

 

BESEDILO 

Gre za besedno-nebesedno besedilo. Menim, da bi bilo ustrezneje, če bi bilo besedilo le 

besedno, saj sličice niso najbolj ustrezne. Učenec bi lahko za drugo sličico uporabil izraz 

mravlja, žuželka ali kaj podobnega. Sličice v besedilu obdržimo le v primeru, da želimo z 

njimi preveriti pravilnost zapisa (npr. glasovni sklop lj v besedi mravlja), to pa v skladu z 

učnim načrtom preverjamo šele v 2. triletju.  

V celoti nekoliko preoblikujemo besedilo. 
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Popravek: 

Želva rada je zelenjavo in žuželke. Ima dolg gibljiv vrat z glavo, štiri noge in majhen rep. 

Telo obdaja trden oklep. Dočaka lahko zelo visoko starost. Jeseni se želva zakoplje v 

zemljo in v njej preživi zimo. 

 

Predlog: Če se odločimo, da v 4. nalogi obdržimo prepisovalno nalogo, naj bo v 

preizkusu znanja tudi prostor (npr. dodatni list) za prepis besedila. To se mi zdi ustrezneje 

kot prepisovanje v zvezek, ker je naloga del preizkusa, ki ga bomo ovrednotili.  

 

5. OBLIKA 

 

Oblika in velikost pisave v testu 2A je ustrezna. 

Naloge so pregledne, vendar menim, da bi morali biti pri nalogah, v katerih so potrebni 

daljši odgovori (1. in 4. naloga) večji razmiki med posameznimi črtami, saj je pisava 

učencev v 2. razredu večinoma še zelo okorna in velika. Če se odločimo za sredinsko 

(pomožno) črto, mora biti ta sive barve oz. tanjša, da je manj vidna. 

Tabela z učnimi cilji za ocenjevanje je na dodatnem listu. Cilji ustrezajo operativnim 

ciljem iz učnega načrta. 

 

TEST 2B 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Odgovori! 

Učenec povzame bistvene podatke. 

2. naloga: Popravi napake! 

Učenec prepozna tuje pravopisne napake in jih odpravi. 

3. naloga: Prepiši poved, ki pove, kje bodo učenci med počitnicami! 

Učenec povzame bistvene podatke. 

4. naloga: S številkami označi vrstni red dogajanja! 

Učenec obnovi besedilo/povzame bistvene podatke. 

5. naloga: Vstavi ločila! 

Učenec uporablja pravilna končna ločila. 
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Test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja. Kljub temu 

pa gre pri večini nalog le za povzemanje bistvenih podatkov iz besedila na različne 

načine, npr. učenec odgovori na vprašanja, izpiše določeno poved in uredi vrstni red 

dogodkov iz besedila. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. razumevanje 

2. uporaba 

3. razumevanje 

4. razumevanje 

5. uporaba  

 

Test vsebuje 100 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja, saj tri 

naloge preverjajo raven razumevanja, dve nalogi pa raven uporabe. 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. dopolnjevalna naloga 

2. popravljalna naloga 

3. dopolnjevalna naloga 

4. urejevalna naloga 

5. dopolnjevalna naloga 

 

V testu so tri različne vrste nalog, in sicer dopolnjevalna, popravljalna in urejevalna 

naloga. Naloge razporedimo po tipih, najprej vse tri dopolnjevalne, nato sledita urejevalna 

in popravljalna naloga. 

 

4. NAVODILA 

 

NAVODILO 

Manjka začetno navodilo nad besedilom.  

Popravek: 

Preberi besedilo. 

 

V vseh navodilih je napačno končno ločilo. Na koncu povedi ne uporabimo klicaja, 

ampak piko. 
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VPRAŠANJA 

Nejasno je 2. vprašanje: S katerimi živalmi jih je primerjala učiteljica? 

Učenca lahko zmede beseda jih, ker mogoče ne bo razumel, da se nanaša na otroke.  

Nejasno je tudi 3. vprašanje: Kam bodo odšli otroci? 

Možna sta 2 odgovora: Otroci bodo odšli na počitnice./Otroci se bodo razkropili na vse 

kraje. 

 

Popravek: 

S katerimi živalmi je učiteljica primerjala otroke? 

Kam bodo odšli otroci med počitnicami? 

 

Ugotovili smo, da so vprašanja precej nejasna. Kljub temu da smo jih preoblikovali tako, 

da so bolj razumljiva, pa ne preverjajo bistva besedila. Vprašanja niso dovolj zahtevna, 

ker z njimi ne preverjamo globljega razumevanja. Učenec poišče odgovor v eni izmed 

povedi, ni mu potrebno »primerjati« dveh povedi … 

 

BESEDILO 

Besedilo o škratu Črkolinu je v primerjavi z besedilom o želvi iz testa 2A precej daljše in 

zahtevnejše. Razlika je tudi v tem, da naj bi test 2B za ocenjevanje znanja uporabili 

februarja ali marca, test 2A pa na koncu šolskega leta, torej bi tudi razumevanje daljšega 

in zahtevnejšega besedila preverjali že v sredini šolskega leta; to pa ni logično. 

Besedilo naj bi bilo za učence 2. razreda vsebinsko dovolj zanimivo, saj govori o 

izmišljenem bitju (škratu).  

 

5. OBLIKA 

 

Oblika pisave v testu 2B je ustrezna, velikost pisave naj bo večja. 

Besedilo je na isti strani nad nalogami, da se lahko učenec med reševanjem brez težav 

vrača k besedilu. Naloge oštevilčimo, navodila pa napišemo v odebeljenem tisku, da jih 

ločimo od besedila nalog. Pri nalogi, pri kateri je potrebno popraviti pravopisne napake, 

zaradi boljše preglednosti vsako poved zapišemo v svojo vrstico. 

Manjka glava s podatki o imenu in priimku učenca, razredu, datumu in tabela z učnimi 

cilji. 
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TEST 2C 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec določi temo besedila; piše s pisanimi črkami kratka preprosta besedila. 

2., 3., 4. in 7. naloga: Učenec povzame bistvene podatke. 

5. naloga: Učenec na koncu 2. razreda piše s tiskanimi črkami kratka preprosta 

besedila. 

6. naloga: Učenec prepozna tuje pravopisne napake in jih odpravi. 

8. naloga: Učenec piše s pisanimi črkami kratka preprosta besedila (na koncu 2. razreda). 

 

Test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja. 1. in 8. 

naloga v navodilu posebej zahtevata, da učenec piše s pisanimi črkami; s tem preverjata 

TS znanja. Odgovore pri ostalih nalogah učenec napiše s tiskanimi črkami, pri tem 

povzema bistvene podatke iz besedila. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. razumevanje 

2. razumevanje 

3. razumevanje 

4. razumevanje 

5. uporaba 

6. uporaba 

7. razumevanje 

8. poznavanje 

 

Test vsebuje 88 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja. Zadnja 

naloga preverja najnižjo raven znanja, vendar to ne pomeni, da je tudi najlažja. Menim, da 

je lahko vrstni red nalog drugačen. Prve tri naloge ostanejo na istem mestu, 4. in 7. naloga 

sta podobni, zato ju razvrstimo eno za drugo, nato sledi 8. naloga, na koncu pa 6. in 5. 

naloga, ki sta najbolj zahtevni. 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. dopolnjevalna naloga 

2. izbirna naloga 

3. izločevalna naloga 
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4. dopolnjevalna naloga 

5. tvorbna naloga 

6. popravljalna naloga 

7. dopolnjevalna naloga 

8. dopolnjevalna naloga 

 

V testu je pet različnih vrst nalog, to so dopolnjevalna, izbirna, izločevalna, tvorbna in 

popravljalna naloga. Test naj ne bi vseboval preveč različnih tipov nalog, vendar menim, 

da v tem primeru ob upoštevanju popravkov iz prejšnje točke lahko ostanejo vse vrste 

nalog.  

Pri izločevalni nalogi učenec izbere eno od ponujenih možnosti (DA/NE) za navedene 

trditve, ki vsebujejo podatke o besedilu. Primera izločevalnih nalog sta tudi 2. naloga v 

testu 4A in 1. naloga v testu 4C, pri katerih učenec izbere pravilen zapis besede.  

 

4. NAVODILA 

 

2. naloga: Manjka končno ločilo (pika). 

Popravek: 

Pri nas živi največ 

a) želv velikank. 

b) želv golovratk. 

c) navadnih želv. 

 

3. naloga: V 2. trditvi sta odveč besedi samo in vse. 

Popravek: 

Skozi eno odprtino moli glavo, noge in rep. 

 

4. naloga: V navodilu je vsebinska napaka; velikost živali ni nujno znak odraslosti. 

Popravek: 

Iz besedila prepiši poved, ki pove, kdaj želve dosežejo velikost staršev. 

 

5. naloga: Oglas je zelo kratko besedilo, ker mora naročnik plačati vsako besedo. V oglas 

je treba zajeti vse glavne sestavine, to so opis predmeta/živali, naslov oz. telefonska 

številka oglaševalca in cena. 

V navodilu je pravopisna napaka (prodal/a). Da bo učenec razumel, uporabimo samo 

obliko za moški spol. 
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Popravek: 

Za želvo ne moreš več skrbeti, zato jo boš prodal. 

 

7. naloga: Navodilo je nepopolno, ker ne piše, od kod naj učenec prepiše poved, in na kaj 

se nanaša trditev. 

Popravek: 

Iz besedila prepiši poved, ki pove, kako in kje želva preživi zimo. 

 

8. naloga: Navodilo je nejasno, ker ne piše, od kod naj učenec izpiše dve povedi. 

Popravek: 

Iz besedila izberi dve povedi in ju prepiši s pisanimi črkami. 

 

BESEDILO 

Besedilo je opis živali. Spada med opisovalna besedila, povezana s temami spoznavanja 

okolja. V 1. triletju lahko opis živali uporabimo kot besedilo za poslušanje in gledanje 

(posneto besedilo), govorno nastopanje, branje ali pisanje.  

Besedilo naj bo za učence zanimivo, razumljivo, ustrezno njihovi starosti in znanju in 

jezikovno pravilno (razen napak, na katere se navezujejo naloge) (Vomer 2008: 32). T. 

Vomer (prav tam: 32) še dodaja, da naj se naloge navezujejo na priloženo besedilo, ki pa 

ne sme biti pripeto k pisnemu preizkusu, ker se učenec med reševanjem pogosto vrača k 

besedilu in to je v testu 2C tudi upoštevano. 

Priloženo besedilo naj vsebuje dovolj povezav s konkretnimi cilji in snovjo, ki se 

preverjajo (Vomer 2008: 32). V testu 2C ne moremo ugotavljati, kako se naloge 

povezujejo z učnimi cilji, ker manjka tabela s cilji za ocenjevanje. 

V 2. povedi je napačno uporabljen glagol potikati se (namesto se potikala bi moralo pisati 

se potika). 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika pisave v testu 2C je ustrezna, velikost pisave naj bo večja. 

Besedilo, na katerega se nanašajo naloge, je na dodatnem listu.  

Pri nalogah, pri katerih je potrebno zapisati daljšo poved ali več povedi (4., 5., 7. in 8. 

naloga), naj bo za zapis odgovora več prostora in večji razmik med črtami. 
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V glavi je prostor za zapis imena učenca, manjkajo pa vsi ostali podatki (priimek, razred, 

datum, učni cilji). 

 

PREPIS (HOČEŠ DOMOV …) 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

Učenec na koncu 2. razreda piše s tiskanimi črkami kratka preprosta besedila in 

uporablja pravilna končna ločila. 

 

Prepis preverja MS znanja, ki jih mora učenec doseči do konca 2. razreda. Učenec 

prepozna in zapiše male tiskane črke in preproste povedi, pri tem upošteva veliko 

začetnico na začetku povedi in uporablja pravilna končna ločila (pika, vprašaj). Učni 

načrt pa določa, da je prepis vrsta vezanega besedila, ki ga učenci pišejo za vajo. Učitelj 

mora upoštevati zahteve učnega načrta; pri ocenjevanju znanja naj uporablja take oblike, 

ki so predpisane v učnem načrtu.  

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

Prepis preverja raven uporabe, ker učenec uporablja tiskane črke, znanje o veliki 

začetnici in končnih ločilih. Napisano besedilo preoblikuje oz. prikaže drugače, ko ga 

zapiše z malimi tiskanimi črkami in doda ločila. D. Golli (1991: 69) piše, da je prepis 

dobro uporabljen, če učitelj ve, čemu je namenjen; npr. vaji pisanja velike začetnice, vaji 

pisanja soglasnikov h, š in v ter dodajanju končnih ločil, kot je to v našem primeru. 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

Prepis spada med prepisovalne naloge, pri kateri učenec prepiše celo besedilo. D. Golli 

(1991: 69) navaja, da mora biti vsebina besedila znana in razumljiva, predlaga pa tudi, da 

učitelj besedilo najprej prebere.   

4. NAVODILA 

 

Manjka navodilo, ki bi pojasnjevalo, kaj mora učenec narediti z besedilom. Kljub temu da 

učitelj ustno posreduje navodilo, ga vseeno napišimo tudi na list z besedilom, da lahko 

učenec kadarkoli med pisanjem pogleda, kaj naloga zahteva. 
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Navodilo: Prepiši povedi z malimi tiskanimi črkami in dodaj ločila. Pazi na veliko 

začetnico. 

 

Prepis vsebuje veliko besed, ki vsebujejo soglasnike h, š in v na začetku, koncu ali sredi 

besede. V besedilu zasledimo dve podobni vprašalni povedi (Hočeš domov? in Hočeš 

hlebec?). Menim, da lahko eno izmed teh povedi izpustimo in jo nadomestimo z drugo 

(npr. Šunka je v hladilniku.).  

 

V besedilu 5. povedi je vsebinska napaka (hud okus). Bolj primerna izraza sta oster ali 

pekoč okus, zato poved spremenimo.  

Popravek: 

Hren ima oster/pekoč okus./Hren je ostrega/pekočega okusa. 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika in velikost pisave prepisa je ustrezna. Začetki in konci povedi so jasni, ker je 

vsaka poved v svoji vrstici. Oblika besedila lahko učenca zavede, da pomisli na pesem, 

zato predlagam, da uporabimo levostransko poravnavo. 

Učenci prepišejo besedilo na dodatni list; tja napišejo tudi svoje ime, priimek, razred in 

datum. 

 

PREPIS (OČKA IN MAMICA …) 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

Učenec na koncu 2. razreda piše s tiskanimi črkami kratka preprosta besedila. 

 

Prepis preverja MS znanja, ki jih mora učenec doseči do konca 2. razreda. Učenec 

prepozna in zapiše male tiskane črke in preproste povedi, pri tem upošteva veliko 

začetnico na začetku povedi in veliko začetnico v znanih lastnih imenih bitij. 

Prepis naj v skladu z učnim načrtom učitelj uporabi samo za vajo pri pouku, pri 

ocenjevanju znanja pa naj uporabi druge oblike pisnih izdelkov (npr. pisni preizkus 

znanja, šolski spis …). 
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2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

Prepis preverja raven uporabe, saj učenec uporablja tiskane črke in veliko začetnico. 

Namenjen je vaji pisanja velike začetnice. 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

Prepis spada med prepisovalne naloge, pri kateri učenec prepiše celo besedilo.  

 

4. NAVODILA 

 

Prepis vsebuje nekakšno »navodilo«, vendar le-to ni jezikovno pravilno, ker v besedi 

velikih manjka črka i. Pri prejšnjem prepisu smo ugotovili, da mora biti priloženo 

razumljivo navodilo, ki ga lahko učenec kadarkoli prebere. 

Navodilo: Prepiši besedilo z malimi tiskanimi črkami. Pazi na veliko začetnico. 

 

V besedilu se pojavi beseda »frfra«, ki ni ustrezna. Poved preoblikujemo in uporabimo 

drugo besedo. 

Popravek: 

Kdor ni tak, je površen. 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika in velikost pisave prepisa je ustrezna. 

Učenci prepišejo besedilo na dodatni list; tja napišejo tudi osnovne podatke (ime, priimek, 

razred, datum). 

 

PREPIS (BOŠ BONBON …) 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

Učenec na koncu 2. razreda piše s tiskanimi črkami kratka preprosta besedila in 

uporablja pravilna končna ločila. 

 

Prepis preverja MS znanja, ki jih mora učenec doseči do konca 2. razreda. Učenec 

prepozna in zapiše male tiskane črke in preproste povedi, pri tem upošteva veliko 



 

48 
 

začetnico na začetku povedi in veliko začetnico v znanih lastnih imenih bitij. Med MS 

znanja za 1. triletje spada tudi uporaba pravilnih končnih ločil (pika, vprašaj). 

Pri analizi prejšnjih dveh prepisov smo ugotovili, da prepis uporabimo samo za vajo, pri 

ocenjevanju pa uporabljamo druge oblike pisnega ocenjevanja znanja. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

Prepis preverja raven uporabe, ker učenec uporablja tiskane črke, veliko začetnico in 

končna ločila. Namenjen je vaji pisanja velike začetnice, vaji pisanja soglasnika b in 

dodajanju končnih ločil. 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

Prepis spada med prepisovalne naloge, pri kateri učenec prepiše celo besedilo. 

 

4. NAVODILA 

 

Navodila ni, zato učenec brez učiteljevega pojasnila ne more vedeti, kaj naj naredi z 

besedilom. 

Navodilo: Prepiši povedi z malimi tiskanimi črkami in dodaj ločila. Pazi na veliko 

začetnico.    

 

5. OBLIKA 

 

Oblika pisave je ustrezna, velikost pa bi bila lahko večja. Povečamo razmik med 

vrsticami. V desnem stolpcu uporabimo možnost levostranske poravnave besedila. 

Učenci prepišejo besedilo na dodatni list; tja napišejo tudi svoje podatke (ime, priimek, 

razred) in datum. 

 

NAREK 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

Učenec na koncu 2. razreda piše s tiskanimi črkami kratka preprosta besedila. 

 

Učni načrt predpisuje, da je narek vrsta vezanega besedila, ki ga učenci pišejo za vajo. Iz 

tega sledi, da nareka ne smemo uporabiti za ocenjevanje učenčevega znanja. 
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2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

Narek preverja raven uporabe, ker učenec ustno sporočilo preoblikuje v pisno.   

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

Narek spada med narekovalne naloge, pri čemer učenec učiteljevo ustno sporočilo 

pretvori v pisno različico. D. Golli (1991: 70) meni, da je vsak narek pri pravilnem 

metodičnem delu namenjen pravopisnim vajam, z njim pa naj vadimo le eno ali dve 

pravopisni značilnosti. V našem primeru preverjamo eno, tj. velika začetnica na začetku 

povedi in v lastnih imenih bitij.   

 

4. NAVODILA 

 

Pred pisanjem nareka naj učitelj prebere besedilo in razloži vsebino. Učitelj naj pred 

narekom z učenci naredi potrebno analizo, še posebej na začetku opismenjevanja, pri 

besedah s težkimi soglasniškimi skupinami ali pri povedih s predlogi (Golli 1991: 70). D. 

Golli priporoča, naj opozori učence na mesta, pri katerih bi se lahko pojavile napake in te 

besede glaskuje skupaj z učenci (prav tam: 70).  

Učitelj naj po branju 6. povedi učence še posebej opozori na končno ločilo (vprašaj), ki je 

drugačno kot pri ostalih povedih. Predlagam, da v tem primeru vprašalno poved 

izpustimo, ker narek ni namenjen ocenjevanju znanja uporabe pravilnih končnih ločil. 

Narek je za učenca 2. razreda predolg. V besedilu sta dve isti povedi, dve povedi sta zelo 

podobni, poleg tega besedilo na prvi pogled deluje, kot da gre za tri ločena besedila. 

Dovolj je, da izberemo enega od treh odstavkov oz. največ 10 kratkih povedi.  

 

5. OBLIKA 

 

Besedilo nareka je napisano lastnoročno. Besedilo naj bo napisano z računalniško pisavo, 

da je berljivo tako za učitelja, ki besedilo narekuje, kot tudi za učence, starše in druge, ki 

bi želeli prebrati besedilo. 
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TVORBNA NALOGA 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

Nalogi je težko določiti standard (minimalni ali temeljni) znanja, ki naj bi ga preverjala. 

Risanje ni učni cilj, ki bi ga bilo smiselno preverjati/ocenjevati pri slovenščini, niti ni cilj, 

ki bi ga našli v učnem načrtu za slovenščino. Naloga ni primerna za ocenjevanje znanja, 

lahko pa bi jo uporabili kot učni list pri pouku.  

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

V prejšnji točki smo ugotovili, da nalogi težko določimo standard znanja, ki ga preverja. 

Težko je določiti tudi, katero raven znanja preverja. Še najlažje bi jo primerjali z 2. 

nalogo v testu 4B (risanje piktogramov) in z drugim delom 7. naloge v testu 4D (risanje 

slikovnih sporočil/piktogramov) ter jo uvrstili na raven razumevanja. 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

Nalogo uvrstimo med tvorbne naloge, pri katerih je ena izmed možnosti tudi risanje 

slik/stripa ob besedilu. Še enkrat poudarimo, da risanje ne spada med učne cilje pri 

slovenščini, zato te naloge ne uporabimo za ocenjevanje znanja. 

 

4. NAVODILA 

 

Navodila so kratka in razumljiva. V obeh navodilih manjka končno ločilo (pika). 

Izraz »cvetica« v 3. povedi zamenjamo z izrazom »cvetlica« ali »roža«, ker sta besedi 

ustreznejši in se pogosteje uporabljata. 

Učni načrt ne omenja tovrstnih nalog niti za vajo pri pouku, zato menim, da naloga ni 

primerna za ocenjevanje znanja. 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika in velikost pisave je ustrezna. 

Preglednost nalog je dobra, ker je vsaka poved v svojem okvirju, dovolj je tudi prostora 

za risbe. 
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3. RAZRED 

 

TEST 3A 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec uporablja pravilna končna ločila. 

2. naloga: Učenec na koncu 3. razreda piše s pisanimi črkami daljša besedila tistih 

vrst, ki so predpisane z učnim načrtom (pozdrav na razglednici) – tvori ustrezna, 

razumljiva, jezikovno pravilna in zaokrožena besedila. 

3. naloga: Učenec na koncu 3. razreda piše s pisanimi črkami, piše začetek povedi z 

veliko začetnico, pravilno piše znana lastna imena bitij, pravilno piše bližnja 

zemljepisna lastna imena, uporablja pravilna končna ločila in pravilno uporablja 

vejico pri naštevanju. 

4. naloga: Učenec prepozna tuje pravopisne napake ter jih odpravi. 

5. naloga: Učenec na koncu 3. razreda piše s pisanimi črkami daljša besedila tistih 

vrst, ki so predpisane z učnim načrtom (telefonski pogovor družbeno enakovrednih 

sogovorcev) – tvori ustrezna, razumljiva, jezikovno pravilna in zaokrožena besedila. 

 

Test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja, saj 4 od 5 

nalog preverjajo MS ali MS in TS, 1 naloga pa preverja TS. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. uporaba 

2. uporaba 

3. uporaba 

3. (4.) uporaba  

4. (5.) uporaba 

 

V prejšnji točki smo ugotovili, da test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se 

preverjajo MS. Žagar (2002: 19) pa opozarja, da se MS ne nanašajo samo na poznavanje 

podatkov, dejstev in drugih posameznosti, temveč obsegajo tudi višje ravni znanja, kot so 

razumevanje, uporaba itd., ki naj bi jih obvladala večina učencev. Vseh 5 nalog preverja 

stopnjo uporabe, torej test vsebuje 100 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje 

ravni znanja. 
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3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. dopolnjevalna naloga 

2. tvorbna naloga 

3. dopolnjevalna naloga + prepisovalna naloga 

3. (4.) popravljalna naloga 

4. (5.) tvorbna naloga 

 

V testu so štiri različne vrste nalog, in sicer dopolnjevalna, tvorbna, prepisovalna in 

popravljalna naloga. Žagar (2002: 19) predlaga, da naloge razvrstimo po težavnosti, od 

lažjih k težjim, po možnosti pa tudi po tipih nalog in ne po vsebini. Predlagam, da 2. 

nalogo uvrstimo pred zadnjo nalogo, ker sta obe nalogi tvorbni. Test je zelo obsežen, zato 

predlagam, da v 3. nalogi izpustimo prepisovanje besedila, ker v 2. in 4. (5.) nalogi 

učenec sam tvori besedilo, ki ga napiše s pisanimi črkami.  

 

4. NAVODILA 

 

Navodila so z okvirji ločena od nalog. So razumljiva, vsebujejo pa pravopisne napake. 

2. naloga: Gre za samostojno tvorjenje besedilne vrste (razglednica), zato je priporočljivo, 

da učence opozorimo na sestavine razglednice. 

Predlog: Si na počitnicah v Portorožu. Sošolcem napiši razglednico. Upoštevaj pravila za 

pisanje razglednice. 

 

3. naloga: V 3. povedi v besedi črkami manjka črka i. Na koncu 5. povedi manjka končno 

ločilo (pika). Tudi v navodilu pod besedilom manjka končno ločilo (pika). 

Med besedami v povedih morajo biti vedno enaki presledki. 

 

3. naloga (moralo bi pisati 4. naloga): V 2. povedi je beseda vsaki napisana z veliko 

začetnico.  

Navodilo je neustrezno, saj sta v prvih dveh povedih dve napaki. 

 

4. naloga (moralo bi pisati 5. naloga): V navodilu je potrebno navesti, najmanj koliko 

povedi/replik naj vsebuje pogovor. 

Npr.: Napiši telefonski pogovor s sošolcem. Vprašaj ga, kaj imate za domačo nalogo. 

Vsak izmed vaju naj govori trikrat. Piši na priloženi list. 

V končnem navodilu so tri pravopisne napake (manjka vejica, končal/a, končno ločilo). 
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Popravek: 

Bravo, končal/-a si. 

Ta poved ni potrebna, ker učenec sam vidi, da se tu reševanje testa konča. 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika in velikost pisave v testu 3A je ustrezna. 

V nalogah je dovolj prostora za zapis odgovorov, saj je za naloge z daljšimi odgovori 

predviden dodatni list. 

Pri 2. nalogi je oblika prazne razglednice, ki učencu pomaga pri pisanju navedene 

besedilne vrste. Besedilo 3. naloge in telefonski pogovor pri 5. nalogi učenci prepišejo na 

dodatni list. Če izpustimo prepisovanje besedila v 3. nalogi in navodilo 4. (5.) naloge 

pomaknemo višje, dobimo dovolj prostora, da učenec pogovor zapiše na isti strani in zato 

ne potrebujemo dodatnih listov. 

V testu sta tudi dve sličici, ki sta odveč, saj nimata nobene zveze z besedilom nalog. 

Tabela z učnimi cilji je na prvi strani; cilji so znani, prirejene so jim ustrezne naloge, v 

testu 3A so nalogam prirejene tudi točke. Manjka ocenjevalna lestvica, iz katere bi bilo 

razvidno, koliko točk mora učenec zbrati pri določeni nalogi, da dosega ali vsaj delno 

dosega učne cilje.  

 

TEST 3B 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec na koncu 3. razreda piše s pisanimi črkami in uporablja pravilna 

končna ločila. 

2. naloga: Učenec pravilno piše besede z »nekritičnimi glasovi«. 

3. naloga: Učenec uporablja pravilna končna ločila in pravilno uporablja vejico pri 

naštevanju. 

4. naloga: Učenec na koncu 3. razreda piše s pisanimi črkami, piše začetek povedi z 

veliko začetnico, pravilno piše znana lastna imena bitij in pravilno piše bližnja 

zemljepisna lastna imena. 

5. naloga: Učenec prepozna tuje pravopisne napake ter jih odpravi. 
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6. naloga: Učenec na koncu 3. razreda piše s pisanimi črkami daljša besedila tistih 

vrst, ki so predpisane z učnim načrtom (telefonski pogovor družbeno enakovrednih 

sogovorcev) – tvori ustrezna, razumljiva, jezikovno pravilna in zaokrožena besedila. 

7. naloga: Učenec na koncu 3. razreda piše s pisanimi črkami daljša besedila tistih 

vrst, ki so predpisane z učnim načrtom (pozdrav na razglednici) – tvori ustrezna, 

razumljiva, jezikovno pravilna in zaokrožena besedila. 

 

Test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja, saj 5 od 7 

nalog preverja MS, 1 naloga preverja MS in TS, 1 naloga pa samo TS. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. uporaba 

2. poznavanje 

3. uporaba 

4. uporaba 

5. analiza 

6. uporaba 

8. (7.) uporaba 

 

Test vsebuje 86 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja. Le 1 izmed 

nalog preverja najnižjo stopnjo znanja, tj. poznavanje. 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. dopolnjevalna naloga 

2. dopolnjevalna naloga 

3. dopolnjevalna naloga 

4. prepisovalna naloga 

5. popravljalna naloga 

6. tvorbna naloga 

8. (7.) tvorbna naloga 

 

V testu so štiri različne vrste nalog, to so dopolnjevalna, prepisovalna, popravljalna in 

tvorbna naloga. Naloge so razvrščene po tipih, kot predlaga Žagar (2002: 19), ki dodaja, 

da se na ta način učenci izognejo pogostemu preskakovanju iz enega načina reševanja na 

drugega, to pa jih lahko ovira pri osredotočenju na same naloge. 
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4. NAVODILA 

 

Navodila so z okvirji ločena od nalog. So kratka in razumljiva, vsebujejo pa pravopisne 

napake. 

1. naloga: Med vsako besedo in črto mora biti presledek.  

 

2. naloga: V navodilu sta uporabljeni napačni končnici besed (pravilne črke). 

Popravek: 

Vstavi pravilno črko: d ali t. 

 

V primeru ga__ sta možni dve rešitvi, in sicer gad (če je mišljena vrsta kače) in gat (če je 

mišljena nižje pogovorna beseda gate, zapisana v rodilniku). 

 

4. naloga: V besedi črkami manjka črka i.  

 

6. naloga: V navodilu je potrebno navesti, najmanj koliko povedi/replik naj vsebuje 

pogovor. Tudi v 2. povedi naj bo glagol napisan v velelniku. 

Npr.: Napiši telefonski pogovor s sošolcem. Povabi ga na svoj rojstni dan. Vsak izmed 

vaju naj govori trikrat. 

 

8. naloga (moralo bi pisati 7. naloga): Tudi v tem primeru se mi zdi priporočljivo, da 

učence opozorimo na sestavine razglednice. 

Predlog: Si na izletu v živalskem vrtu. Mamici napiši razglednico. Upoštevaj pravila za 

pisanje razglednice. 

 

Test 3B (preverjanje znanja) je v primerjavi s testom 3A (ocenjevanje znanja) predolg, saj 

sta v testu 3B dve nalogi več. V 1. in 3. nalogi preverjamo podoben cilj, le da v 3. nalogi 

preverjamo še uporabo vejice. Če se odločimo, da obdržimo obe nalogi, vsaj zmanjšajmo 

število primerov. Z 2. in 5. nalogo preverjamo isti cilj, ki zahteva, da učenec pravilno piše 

besede s kritičnimi glasovi (v obeh nalogah se pojavi celo ista beseda »grad«), zato lahko 

eno izmed teh nalog izpustimo. Sestavimo raje eno nalogo, ki zajema primere besed s 

kritičnimi glasovi d, t, l in v. 
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5. OBLIKA 

 

Oblika in velikost pisave v testu 3B je ustrezna. 

Menim, da je pri 3. nalogi, v kateri je potrebno dodati ločila, premalo prostora. Zaradi 

večje preglednosti naj bo vsaka poved v svoji vrsti ali pa naj bo med posameznimi 

povedmi večji presledek.  

Pri 4. in 6. nalogi povečamo razmik med črtami, saj je pisava učencev v 3. razredu 

večinoma še precej velika, črte v nalogah pa dopuščajo zelo majhno pisavo. 

Pri 8. (7.) nalogi je oblika prazne razglednice, ki učencu pomaga pri tvorjenju besedila. 

V testu je tudi sličica, ki je odveč, saj nima nobene zveze z besedilom naloge. 

 

TEST 3C 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Vstavi ustrezno ločilo.   . ? ! , 

Učenec uporablja pravilna končna ločila in pravilno uporablja vejico pri naštevanju. 

2. naloga: Popravi napake. 

Učenec prepozna tuje pravopisne napake ter jih odpravi. 

3. naloga: Popravi napake in pravilno prepiši besedilo. 

Učenec na koncu 3. razreda piše s pisanimi črkami, piše začetek povedi z veliko 

začetnico, pravilno piše znana lastna imena bitij in pravilno piše bližnja zemljepisna 

lastna imena. 

 

Test vsebuje 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja, saj 1 naloga 

preverja MS, 1 naloga MS in TS, 1 naloga pa samo TS. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. uporaba 

2. uporaba 

3. uporaba  

 

Naloge preverjajo stopnjo uporabe, torej test vsebuje 100 odstotkov nalog, s katerimi se 

preverjajo višje ravni znanja. 
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3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. dopolnjevalna naloga 

2. popravljalna naloga 

3. popravljalna naloga + prepisovalna naloga 

 

V testu so tri različne vrste nalog, in sicer dopolnjevalna, popravljalna in prepisovalna 

naloga. Pri 3. nalogi gre za kombinacijo popravljalne in prepisovalne naloge. Za učenca je 

reševanje naloge na ta način gotovo lažje, saj v besedilu najprej popravi napake, nato pa 

prepiše besedilo, ki je že »popravljeno«. 

 

4. NAVODILA 

 

Pred vsakim navodilom manjka številka naloge. Navodila so jezikovno pravilna. 

3. naloga: Navodilo je nejasno, saj ne piše, s katerimi črkami je potrebno prepisati 

besedilo. 

Popravek: 

Popravi napake in s pisanimi črkami pravilno prepiši besedilo. 

V besedilu je neknjižna pogovorna beseda »babi«. Nadomestimo jo z besedo »babica«.  

 

5. OBLIKA 

 

Oblika in velikost pisave v testu 3C je ustrezna. 

Naloge so pregledne, vendar bi bilo bolje, če bi bile tudi oštevilčene. 

Manjka glava z vsemi potrebnimi podatki (naslov, ime in priimek učenca, razred, datum, 

tabela z učnimi cilji). 

 

4. RAZRED 

 

TEST 4A 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. naloga: Učenec v besedah pravilno zapisuje glasove in glasovne 

sklope. 

8. naloga: Učenec dopolni nepopolne povedi s pomensko in oblikovno pravilnimi 

besedami (5., 6. razred). 
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9. naloga: Učenec prepozna pravopisne napake ter jih odpravi. 

10. naloga: Učenec pravilno piše večbesedna slovenska lastna imena bitij (5., 6. razred), 

pravilno piše znana/slovenska eno-/večbesedna zemljepisna lastna imena (5., 6. razred) in 

pravilno piše znana eno-/večbesedna stvarna lastna imena (5., 6. razred). 

11. naloga: Učenec pravilno piše imena praznikov, pravilno piše slovenska lastna imena 

bitij (5., 6. razred) in pravilno piše znana/slovenska eno-/večbesedna zemljepisna lastna 

imena (5., 6. razred). 

Test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja, ker prvih 7 

nalog preverja MS, 8., 9. in 10. naloga preverjajo TS, 11. naloga pa MS in TS. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. poznavanje 

2. poznavanje 

3. poznavanje 

4. uporaba 

5. poznavanje 

6. uporaba 

7. poznavanje 

8. poznavanje 

9. uporaba 

10. uporaba 

11. uporaba 

 

Test vsebuje le 45 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja, saj kar 6 

od 11 nalog preverja najnižjo stopnjo znanja po Bloomovi taksonomiji.  

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. dopolnjevalna naloga 

2. izločevalna naloga  

3. dopolnjevalna naloga 

4. popravljalna naloga 

5. dopolnjevalna naloga 

6. tvorbna naloga 

7. izbirna naloga 

8. dopolnjevalna naloga 

9. popravljalna naloga 

10. razvrščevalna naloga 

11. popravljalna naloga 
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V testu je kar šest različnih vrst nalog, in sicer dopolnjevalna, izločevalna, popravljalna, 

tvorbna, izbirna in razvrščevalna naloga, poleg tega so razvrščene naključno. Žagar 

(2002: 19) priporoča, da naj preizkus ne vsebuje preveč različnih tipov nalog, tj. največ 

štiri različne tipe. Pri večjem številu nalog predlagam, da jih razvrstimo po tipih nalog, v 

tem primeru vse dopolnjevalne in vse popravljalne naloge skupaj, potem pa ostale štiri 

naloge, ki so vsaka drugačnega tipa. 

 

4. NAVODILA 

 

V začetnem navodilu pred nalogami so pravopisne napake. 

‒ Naloge v testu rešujemo, izpolnimo pa npr. obrazec. 

‒ Črke pišemo s pravilno začetnico, in ne s pravilno veliko ali malo črko.  

‒ Glagola oddati in pregledati ob sebi zahtevata predmet. 

‒ Glagol upoštevati v tem primeru sugerira, da je dobro, če se pri ocenjevanju upoštevajo 

vse pravopisne napake. Ta del navodila raje izpustimo.  

 

Popravek: 

Pri reševanju nalog je zelo pomembno, da pišeš črke s pravilno začetnico. Preden 

preizkus znanja oddaš, ga še enkrat preglej. 

 

Navodila so ustrezna in jezikovno pravilna. Pri 4., 7. in 10. nalogi so nekatere besede 

podčrtane (npr. obkroži napačno), kar učenca še posebej opozori na to, kaj zahteva 

naloga. 

 

1. naloga: Menim, da so besede v rodilniku odveč, saj bi moral učenec vedeti, s čim si 

lahko pomaga pri določanju glasov na koncu besede. V navodilu dopišemo, katere črke 

lahko učenec vstavi v besede. 

Popravek: 

Napiši manjkajočo črko (b ali p, d ali t, š ali ž, g ali k). 

 

7. naloga: Izraz »cvetica« v prvi povedi nadomestimo z izrazom »cvetlica« ali »roža«. 

 

11. naloga: Navodilo je neustrezno, saj je v nalogi potrebno popraviti tako velike kot male 

začetnice.  
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Popravek: 

Popravi začetnico, kjer je potrebno. 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika in velikost pisave v testu 4A je ustrezna. 

Naloge so zelo pregledne, saj je med posamezno nalogo in navodilom naslednje naloge 

večji presledek, presledki so tudi med povedmi v nalogah. Pri 6. nalogi dodamo črto, da 

učenec vsako poved napiše na svojo črto. 

Na prvi strani je glava z vsemi podatki. Test vsebuje naslov (Izgovorim, napišem, 

preberem), gre pa za naslov poglavja iz učbenika. Naslov ni najbolj primeren, zato 

predlagam, da zapišemo npr. Preizkus znanja. 

Število možnih točk v nalogi je zapisano v okvirčku; tja učitelj zapiše tudi število 

doseženih točk. 

 

6. TOČKOVANJE IN KRITERIJ OCENJEVANJA 

 

Več nalog preverja isti cilj, npr. 1., 2. in 3. naloga preverjajo pravilen zapis nezvočnikov 

(b, p, d, t, ž, š, z, s, g, k) na koncu in sredi besede. Pri 1. nalogi je vsak pravilen odgovor 

točkovan z 0,5 točke, poleg tega je ob vsaki besedi v pomoč napisana ista beseda v 

rodilniku, ki učencu olajša delo, ker nakazuje pravilen odgovor. Pri 3. nalogi je vsak 

pravilen odgovor prav tako točkovan z 0,5 točke, vendar pa zraven ni besed v rodilniku. 

Iz tega lahko sklepamo, da je 3. naloga zahtevnejša, čeprav je vredna manj točk. 

Upoštevati moramo, da so odgovori v obeh nalogah popolnoma enakovredni, torej jih 

točkujemo z 0,5 točke, pri 1. nalogi pa izpustimo besede v rodilniku.  

4. in 7. naloga preverjata pravilen zapis zvočnikov v in l, le da je v eni nalogi potrebno 

obkrožiti napačno napisane besede, v drugi pa pravilno napisane besede. Del 7. naloge je 

tudi zapis polglasnika, kar preverjamo še v 5. in 9. nalogi. En cilj lahko preverjamo z več 

nalogami, vendar je bolje, če podobne primere združimo v eni nalogi, npr. prvi primer 

(veter) iz 5. naloge in prva dva primera (šopek, december) iz 7. naloge uporabimo skupaj 

s primeri 9. naloge in jih enakovredno točkujemo.   

9. in 11. naloga sta glede na dejavnost učenca zelo podobni, saj mora učenec v obeh 

primerih odpraviti pravopisne napake, nalogi pa sta točkovani različno. Pri 9. nalogi je 6 

povedi, v vsaki povedi 1 napaka, možnih je 6 točk. Pri 11. nalogi so 4 povedi, v povedih 
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različno število napak (od 0 do 3 napake), možne so 4 točke. Menim, da je bolje, da je 

vsaka napaka točkovana z 1 točko, saj učenec ne ve, kje so napake. 

 V testu je možnih 32 točk.  

 Ocenjevalna lestvica je napisana na zadnji strani testa. Menim, da je nepopolna, 

saj bi bilo bolj smiselno, če bi bile v tem primeru zapisane še vse vmesne 

(polovične) točke (npr. pri oceni 5: 30,5 in 31,5). Še enostavneje in bolj pravilno 

se mi zdi, da bi bil zapisan interval točk (npr. 29,5–32).  

 V zapisu so napake. Npr.: ODLIČNO ( 5 ) 

Številko/oceno v oklepaju zapišemo brez presledkov za uklepajem in pred 

zaklepajem. Npr.: ODLIČNO (5) 

Pri decimalnih številih uporabljamo stično decimalno vejico, npr. 29,5. 

 Kriterij ocenjevanja je neustrezen, saj je za oceno zadostno dovolj že 14,5 točk, tj. 

45 % točk. Učenec mora za oceno zadostno v testu zbrati najmanj 50 % točk, tj. 

16 točk. 

TEST 4B 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec pravilno piše slovenska lastna imena bitij (5., 6. razred) in pravilno piše 

znana eno-/večbesedna stvarna lastna imena (5., 6. razred). 

2. naloga: Učenec tvori smiselna in nazorna nebesedna sporočila (4., 5., 6. razred). 

3. naloga: Učenec pravilno piše glavne in vrstilne števnike do 100 in stotice s številko (6. 

razred). 

4. naloga: Učenec pri tvorjenju enogovornih besedil upošteva značilnosti dane vrste 

enogovornih sporočil, npr. zgradbo, besedne prvine (5., 6. razred). 

5. + 6. naloga: Učenec tekoče in primerno hitro tiho bere in razume svoji starosti 

ustrezna besedila, predvidena v učnem načrtu in določi poglavitne podatke. 

7. naloga: Učenec pravilno piše glavne in vrstilne števnike do 100 in stotice s številko in z 

besedami (6. razred). 

 

Test vsebuje manj kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja, saj le 5. in 

6. naloga preverjata MS za 4. razred. 1., 3., 4. in 7. naloga preverjajo MS za 5. ali 6. 

razred, 2. naloga pa TS, ki ga mora učenec usvojiti v 2. triletju. Pri ocenjevanju znanja 
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moramo upoštevati zahteve učnega načrta, ki predpisuje, kaj ocenjujemo v določenem 

razredu, torej pri ocenjevanju ne prehitevamo. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. uporaba 

2. razumevanje 

3. razumevanje 

4. uporaba 

5. + 6. razumevanje 

7. uporaba 

 

Test vsebuje 100 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja. Polovica 

nalog preverja raven razumevanja, polovica pa raven uporabe. Kljub temu da je 6. naloga 

na ravni razumevanja, ne preverja bistva besedila in je za učenca 4. razreda premalo 

zahtevna, ker se v besedilu in dopolnjevalni nalogi pojavijo skoraj identične formulacije 

povedi. Učenec po vrsti izpisuje imena, ne da bi moral ob tem kaj dosti razmišljati. Taka 

naloga je še posebej za preizkus znanja nesmiselna, zato jo izpustimo. 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. popravljalna naloga 

2. tvorbna naloga 

3. dopolnjevalna naloga 

4. urejevalna naloga 

5. + 6. dopolnjevalna naloga 

7. povezovalna naloga 

 

V testu je pet različnih vrst nalog, in sicer popravljalna, tvorbna, dopolnjevalna, 

urejevalna in povezovalna naloga. Pri povezovalni nalogi učenec s črtami poveže pare 

števil, napisanih z besedami in številkami. Žagar (2002: 21) pa svetuje, da naj učenci 2. 

triletja postavke povezujejo tako, da pripišejo črko, ki označuje izbiro v desnem stolpcu k 

ustrezni številki, ki označuje izbiro v levem. Poleg tega predlaga (prav tam: 21), da so v 

enem stolpcu dve do tri postavke več kot v drugem, s čimer zmanjšamo možnost 

naključnega reševanja; učenec se tudi pri zadnji povezavi, ki mu ostane, še vedno odloča 

med več možnostmi.  
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4. NAVODILA 

 

2. naloga: Izpustimo besedo nekaj, saj je razvidno, da je treba narisati tri piktograme. 

Popravek: 

Nariši piktograme. 

 

3. naloga: V 2. povedi uporabimo obliko glagola za moški in ženski spol. 

Popravek: 

Bodi pozoren/-na pri zapisu. 

 

4. naloga: Navodilo premaknemo na naslednjo stran, da je napisano nad nalogo. 

 

Predlog: 5. in 6. nalogo združimo v eno, saj se besedilo nanaša na naslednjo nalogo. 

Pri 5. nalogi je tudi tipkarska napaka, saj je pred navodilom dvakrat zapisana številka 5. 

 

6. naloga: Napačen je besedni red. 

Popravek: 

Spodnje besedilo dopolni z imeni otrok. 

 

7. naloga: V nalogi je vsebinska napaka, uporabljen je napačen vrstilni števnik. Besedo 

prvi zamenjamo z besedo četrti. 

 

V končnem navodilu sta pravopisni napaki (veznik če, zapisal-a). 

Popravek: 

Vrni se še enkrat na začetek in preveri, ali si vse pravilno zapisal/-a. 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika in velikost pisave v testu 4B je ustrezna. 

Naloge so zelo pregledne, dovolj je prostora za zapis odgovorov in risbe piktogramov. 

Za odgovore namesto črtkanih črt uporabimo neprekinjene črte. 

V glavi so vsi potrebni podatki; sta pa dve napaki v zapisu. Za besedo oz. pred črto mora 

biti presledek (npr. Datum: _________), med poševnico in številko pa presledka ni (npr. 

Točke: ___/43). 
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6. TOČKOVANJE IN KRITERIJ OCENJEVANJA 

 

V primerjavi z drugimi nalogami v testu ima 1. naloga zelo veliko število možnih točk, 

saj je vsaka popravljena začetnica točkovana z 1 točko. Učenec lahko razume, da je neko 

znanje bolj »pomembno« od drugega. Predlagam, da vsak odgovor točkujemo z 0,5 točke.  

Pri 5. in 6. nalogi cilj ni jasen. Učenec prebere besedilo, nato pa v skoraj identično 

besedilo vstavi podatke iz prejšnje naloge. Naloga je po mojem mnenju neustrezna, ker 

težko utemeljimo, čemu služi oz. kaj želimo z njo preveriti. Naloge za ocenjevanje znanja 

morajo biti skrbno izbrane, premišljene in morajo preverjati znanje, ki bo učencu služilo 

tudi kasneje v življenju. 

Pri 7. nalogi gre za povezovanje parov besed. V nobenem stolpcu ni dodatnih postavk, 

kar še olajša reševanje naloge, zato predlagam, da vsak odgovor ovrednotimo z 0,5 točke.  

 Ocenjevalna lestvica je napisana na zadnji strani testa. Zaradi boljše preglednosti 

naj bodo točke in ocene napisane v dveh stolpcih v tabeli.  

 V zapisu so napake. Npr.: odl (5): 43 - 40 točk 

Med dvema številkama mora biti stični (predložni) pomišljaj (in ne vezaj) brez 

presledkov. Po navadi sta številki zapisani v obratnem vrstnem redu, najprej 

manjša, nato večja številka. 

Npr.: odl (5): 40–43 (in brez besede točk) 

 

TEST 4C 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec v besedah pravilno zapisuje glasove in glasovne sklope. 

2. naloga: Učenec v besedah pravilno zapisuje glasove in glasovne sklope in pravilno 

piše znana eno-/večbesedna stvarna lastna imena (5., 6. razred). 

3. naloga: Učenec izbere pravilno različico predlogov z/s. 

4. naloga: Učenec izbere pravilno različico predlogov k/h. 

5. naloga: Učenec piše nikalnico ne ločeno od glagola. 

6. naloga: Učenec spreminja trdilne povedi v nikalne (6. razred). 

7. naloga: Učenec pravilno piše slovenska lastna imena bitij (5., 6. razred), pravilno piše 

znana/slovenska eno-/večbesedna zemljepisna lastna imena (5., 6. razred) in pravilno 

piše imena jezikov. 
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8. naloga: Učenec pravilno uporablja vejico pri naštevanju (4. razred) in med stavki 

(5., 6. razred). 

9. naloga: Učenec uporablja pravilna končna ločila v eno- in večstavčnih povedih. 

10. naloga: Učenec pravilno piše vrstne pridevnike iz eno-/večbesednih zemljepisnih 

lastnih imen (5., 6. razred). 

Test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja. 

Spreminjanje trdilnih povedi v nikalne je MS za 6. razred, zato 6. nalogo izpustimo in to 

znanje preverimo in ocenimo v 6. razredu. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. poznavanje 

2. uporaba 

3. uporaba 

4. uporaba 

5. uporaba 

6. uporaba 

7. uporaba 

8. uporaba 

9. uporaba 

10. uporaba  

 

Test vsebuje 90 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja. Spada med 

bolj zahtevne, saj kar 9 od 10 nalog preverja raven uporabe. Naloge v testu naj čim bolj 

enakomerno zastopajo vse ravni znanja, od poznavanja naprej, ne samo naloge na eni 

ravni.  

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. izločevalna naloga 

2. popravljalna naloga 

3. dopolnjevalna naloga 

4. dopolnjevalna naloga 

5. popravljalna naloga 

6. tvorbna naloga 

7. prepisovalna naloga 

8. dopolnjevalna naloga 

9. dopolnjevalna naloga 

10. dopolnjevalna naloga 
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V testu je pet različnih vrst nalog, to so izločevalna, popravljalna, dopolnjevalna, tvorbna 

in prepisovalna naloga. Tvorbne in prepisovalne naloge so po navadi obsežnejše, z njimi 

preverjamo zahtevnejše cilje, zato je bolje, da so na koncu testov. Žagar (2002: 19) 

svetuje, da naj naloge razvrstimo po težavnosti, od lažjih k težjim, kar zmanjšuje 

možnost, da bi se učenci predolgo zadrževali pri težjih nalogah in bi jim zato zmanjkalo 

časa za reševanje lažjih. 

 

4. NAVODILA 

 

V naslovu testa je pravopisna napaka (rad-a). 

Popravek: 

Rad/-a imam slovenski jezik 

 

1. naloga: V navodilu je pravopisna napaka (pravilni). 

Popravek: 

Obkroži pravilen zapis. 

 

3. naloga: Zamenjamo predloga. 

Popravek: 

Vpiši z ali s. 

V vprašalni povedi je napačen besedni red, v 3. povedi pa napačna beseda (procentov). 

Popravek: 

‒ Ali se zanimate za potovanje okoli sveta z letalom? 

‒ Kar 98 odstotkov celotnega površja Antarktike je pokritega z ledom. 

 

5. naloga: V navodilu manjkata popravni znamenji za pisanje besed skupaj (      ) in 

narazen ( ). 

 

6. naloga: Navodilo premaknemo na naslednjo stran, da je zapisano nad nalogo. 

 

8. naloga: V 7. povedi je napačen besedni red. 

Popravek: 

Vrabci, sinice, ščinkavci, liščki, taščice in druge ptice imajo radi sončnična in druga 

semena. 
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10. naloga: V 3. povedi manjka končno ločilo. 

Popravek: 

Mesec marec je posvečen Marsu, rimskemu bogu vojne. 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika pisave v testu 4C je ustrezna, velikost pisave je lahko večja (velikost 14 namesto 

velikost 12). 

Naloge so pregledne, le pri 2. nalogi naj bo več prostora (2 črti) za zapis povedi. 

Za odgovore namesto črtkanih črt uporabimo neprekinjene črte. 

V glavi manjka prostor za priimek in razred; učenec se mora vedno podpisati z imenom in 

priimkom. 

 

6. TOČKOVANJE IN KRITERIJ OCENJEVANJA 

 

Naloge v testu 4C niso točkovane, test tudi nima ocenjevalne lestvice, kljub temu da je 

namenjen ocenjevanju znanja. 

 

Naloge bi točkovala takole: 

1. Vsak pravilen odgovor se točkuje z 0,5 točke. Naloga je vredna 3 točke. 

2. V povedi je 7 napak. V štirih besedah manjka črka j, v dveh besedah je črka j odveč, 

ena beseda mora biti zapisana z veliko začetnico. Vsaka popravljena napaka se točkuje z 

0,5 točke. Naloga je vredna 3,5 točke. 

3. Vsak pravilen predlog se točkuje z 0,5 točke. Naloga je vredna 3 točke. 

4. Vsak pravilen predlog se točkuje z 0,5 točke. Naloga je vredna 2,5 točke. 

5. V nalogi so 3 napake, v dveh povedih napak ni. Vsaka popravljena napaka se točkuje z 

1 točko. Naloga je vredna 3 točke. 

6. Vsaka pravilno zanikana poved se točkuje z 1 točko. Naloga je vredna 5 točk. 

7. V nalogi je potrebno zapisati 8 velikih začetnic na začetku povedi in 8 velikih začetnic 

v lastnih imenih. Vsaka velika začetnica se točkuje z 0,5 točke. Naloga je vredna 8 točk. 

8. V povedih manjka 10 vejic. Vsaka pravilno vstavljena vejica se točkuje z 0,5 točke. 

Naloga je vredna 5 točk.  

9. V povedih manjkajo 3 vejice in 6 končnih ločil. Vsako pravilno vstavljeno ločilo se 

točkuje z 0,5 točke. Naloga je vredna 4,5 točke. 

10. Vsaka ustrezna začetnica se točkuje z 0,5 točke. Naloga je vredna 1,5 točke. 
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 V testu bi bilo možnih 39 točk. 

 Sestavimo pripadajočo ocenjevalno lestvico. 

TOČKE OCENA 

35–39 odlično (5) 

29–34,5 prav dobro (4) 

24–28,5 dobro (3) 

19,5–23,5 zadostno (2) 

19 in manj nezadostno (1) 

 

Test je vzet iz priročnika. Učitelj naj pri oblikovanju nalog ne uporablja enakih formulacij 

ali vprašanj iz učbenikov, delovnih zvezkov, priročnikov …, »ker pri odgovarjanju na 

takšna vprašanja pogosto pride do veljave spominsko znanje, čeprav vprašanje morda 

zahteva višjo raven znanja« (Žagar 2002: 21). 

TEST 4Č 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec poimenuje dano vrsto seznama (telefonski imenik). 

2. naloga: Učenec uporabi podatke s seznama (jih primerja, razvršča, uporabi za 

sklepanje o čem ipd.). 

3. naloga: Učenec pozna, razume in uporablja jezikoslovne izraze, določene v učnem 

načrtu (neuradni in uradni telefonski pogovor …). 

4. naloga: Učenec k danim besedam doda njihove sopomenke (5., 6. razred). 

5. naloga: Učenec k danim besedam doda njihove protipomenke (5., 6. razred). 

6. naloga: Učenec k danim besedam doda njihove nadpomenke (5., 6. razred). 

7. naloga: Učenec k danim besedam doda njihove podpomenke (5., 6. razred). 

8. naloga: Učenec k danim besedam doda njihove sopomenke ali protipomenke (5., 6. 

razred). 

 

Test vsebuje manj kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja. 2. in 3. 

naloga preverjata MS za 4. razred, 1. naloga preverja TS, ostale naloge pa MS, ki jih 

mora učenec doseči v 5. ali 6. razredu.  
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2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. poznavanje 

2. razumevanje 

3. poznavanje 

4. razumevanje 

5. razumevanje 

6. razumevanje 

7. razumevanje 

8. poznavanje  

 

Naloge v testu preverjajo le prvi dve stopnji znanja po Bloomovi taksonomiji, vendar test 

vsebuje 63 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja. 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. izbirna naloga 

2. dopolnjevalna naloga 

3. izločevalna naloga 

4. dopolnjevalna naloga 

5. izbirna naloga 

6. dopolnjevalna naloga 

7. dopolnjevalna naloga 

8. izločevalna naloga 

 

V testu so tri različne vrste nalog, to so izbirna, dopolnjevalna in izločevalna naloga. 

Izbirni nalogi sta dve, vendar se nekoliko razlikujeta. Pri 1. nalogi učenec izbere eno od 

ponujenih možnosti a), b), c) ali č) (oziroma eno od treh možnosti, ker sta dva podana 

odgovora ista), pri 5. nalogi pa izbere pare besed z nasprotnim pomenom.    

 

4. NAVODILA 

 

1. naloga: Nalogo oblikujemo drugače. Najprej napišemo začetno navodilo (Oglej si 

naslednji odlomek.), nato sledijo odlomek, drugo navodilo (Obkroži pravilen odgovor.) in 

vprašanje. 

 

To je izbirna naloga s štirimi ponujenimi možnostmi, vendar se ena izmed možnosti 

(vozni red) ponovi. Četrto možnost odstranimo ali jo nadomestimo z drugim možnim 

odgovorom (npr. TV-spored). Manjka tudi končno ločilo. 
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Popravek: 

Obkroži pravilen odgovor. 

Odlomek je iz: 

a) voznega reda. 

b) redovalnice. 

c) telefonskega imenika. 

č) TV-sporeda. 

 

2. naloga:  

a) V odlomku iz telefonskega imenika manjka bistveni podatek (številka omrežne skupine 

pred vsako klicno številko naročnika), ki je odgovor na vprašanje a). V tem primeru je 

številka omrežne skupine 05 (za kraj Sežana). Pri vprašanju a) je med zadnjo besedo 

(skupine) in dvopičjem odvečen presledek, saj je dvopičje levostično ločilo. 

c) Vprašanje je neustrezno, saj v odlomku ni nobene kratice. Črka S je v tem primeru 

zaporedna črka v telefonskem imeniku in ne označuje kratice. 

č) Vprašanje ni dovolj natančno, saj ne piše, ali je potrebno napisati samo ulico in hišno 

številko obeh kavarn ali tudi kraj. 

 

3. naloga: V nalogi se 1. in 4. trditev (Uradne osebe v telefonskem pogovoru pozdravimo 

enako kot svoje prijatelje.) ponovita. Eno izmed teh trditev izpustimo ali jo zamenjamo z 

drugo. V 7. trditvi (Uradne pogovore v telefonskem pogovoru vikamo.) je vsebinska 

napaka.  

Popravek: 

Uradne osebe v telefonskem pogovoru vikamo. 

 

5. naloga: V navodilu povemo, da je v vsaki povedi potrebno podčrtati 2 besedi. 

Npr.: V povedih podčrtaj besedi z nasprotnim pomenom. 

 

6. naloga: V navodilu je napačno končno ločilo (dvopičje). 

Popravek: 

Naslednjim skupinam besed pripiši besedo s širšim pomenom. 

 

7. naloga: Namesto izraza cvetica uporabimo besedo cvetlica, ki se pogosteje uporablja. 
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8. naloga: V navodilu je vsebinska napaka, saj ena beseda ne more »imeti« enakega ali 

nasprotnega pomena. Primerjamo dve besedi (npr. noč – dan). V 2. povedi bi besedo 

trditev zamenjala za besedo odgovor, ker gre pri trditvi za neko poved, tu pa je potrebno 

obkrožiti samo eno besedo. Med parom besed mora biti nestični pomišljaj (ne vezaj). 

Zamenjamo pare besed in odgovore. 

Popravek: 

Razmisli, ali sta besedi enakega ali nasprotnega pomena. Nato obkroži pravilen odgovor. 

Npr.: noč – dan → enak – nasproten pomen 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika pisave v testu 4Č je ustrezna, velikost pisave je lahko večja (velikost 14 namesto 

velikost 12). Še posebej je treba povečati pisavo pri 1. nalogi, saj so nekatere besede 

napisane v velikosti 8.  

Naloge so pregledne, povsod je dovolj prostora za zapis odgovorov. Pri večini nalog so 

odgovorom namenjene neprekinjene in črtkane črte, kar je moteče. Besedila v nalogah ni 

potrebno podčrtavati, za odgovor pa je dovolj neprekinjena črta. 

Glava testa naj bo pregledna in lično izdelana (naslov na sredini, podatki o učencu na eni 

strani, podatki o točkah in oceni na drugi strani). Manjkata razred in datum, za število 

vseh točk pa navadno uporabimo izraz število možnih točk. Med besedo ocena in 

dvopičjem je odvečen presledek, ker je dvopičje levostično ločilo. 

 

6. TOČKOVANJE IN KRITERIJ OCENJEVANJA 

 

Pri 2. nalogi vsak odgovor točkujemo z 1 točko. Ker je del naloge (kratica) pri vprašanju 

c) nejasen, ga izpustimo. Pri vprašanju č) sta potrebna dva odgovora, vsakega točkujemo 

z 1 točko. Naloga je vredna 5 točk. 

3. naloga je vredna 8 točk. Ugotovili smo, da se ena izmed trditev ponovi, zato jo 

izpustimo in nalogo točkujemo s 7 točkami. 

Pri 7. nalogi je k vsaki besedi ali besedni zvezi potrebno napisati tri besede z ožjim 

pomenom. Vsaka beseda je točkovana z 1 točko, naloga pa je vredna kar 12 točk. Ker 

moramo upoštevati, da imajo vsi cilji približno enako število točk, predlagam, da nalogo 

točkujemo drugače. Vsak pravilen odgovor točkujemo z 0,5 točke; naloga je v tem 

primeru vredna 6 točk. 
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Ocenjevalne lestvice ni, torej ne moremo vedeti, koliko točk je potrebno zbrati za 

določeno oceno. 

 

TEST 4D 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec uporablja pravilna končna ločila v enostavčnih povedih. 

2. naloga: Učenec v besedilu prepozna pripovedne, vprašalne in vzklične povedi. 

3. naloga: Učenec izbere pravilno različico predlogov z/s. 

4. naloga: Učenec spreminja trdilne povedi v nikalne in obratno (6. razred). 

5. naloga: Učenec pravilno piše večbesedna slovenska lastna imena bitij (5., 6. razred), 

pravilno piše znana/slovenska eno-/večbesedna zemljepisna lastna imena (5., 6. razred) in 

pravilno piše imena jezikov. 

6. naloga: Učenec k danim besedam doda njihove sopomenke (5., 6. razred). 

7. naloga: Učenec prepozna pomen nebesednih sporočil in tvori smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila. 

8. naloga: Učenec v vlogi odzivnega dopisovalca piše ustrezne, razumljive in smiselne 

dopise, določene z učnim načrtom (neuradno opravičilo).  

9. naloga: Učenec tekoče in primerno hitro tiho bere in razume svoji starosti ustrezna 

besedila, predvidena v učnem načrtu (obvestilo). 

 

Test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja, saj 7 od 9 

nalog preverja MS ali MS in TS. 4. in 6. naloga sta za učenca 4. razreda prezahtevni. Učni 

načrt določa, da mora učenec znati pretvarjati trdilne povedi v nikalne in obratno ter pri 

tem uresničevati oblikovne spremembe besed v povedih šele v 6. razredu, znanje o 

sopomenkah pa preverimo/ocenimo v 5. razredu. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. uporaba 

2. uporaba 

3. uporaba 

4. uporaba 

5. razumevanje 

6. razumevanje 
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7. razumevanje 

8. uporaba 

9. poznavanje  

 

Test vsebuje 89 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja. Le zadnja 

naloga preverja znanje na najnižji stopnji Bloomove taksonomije, tj. poznavanje. 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. dopolnjevalna naloga 

2. tvorbna naloga 

3. dopolnjevalna naloga 

4. tvorbna naloga 

5. prepisovalna naloga 

6. dopolnjevalna naloga 

7. dopolnjevalna naloga + tvorbna naloga 

8. tvorbna naloga 

9. izbirna naloga 

 

V testu so štiri različne vrste nalog, to so dopolnjevalna, tvorbna, prepisovalna in izbirna 

naloga. Kar 3 naloge in del 7. naloge lahko uvrstimo med tvorbne naloge, vendar se med 

seboj razlikujejo. Pri 2. nalogi učenec s pomočjo slike tvori različne povedi, pri 4. nalogi 

ob zgledih tvori trdilne in nikalne povedi, pri 7. nalogi nariše piktograma in pri 8. nalogi 

tvori novo besedilo (opravičilo).  

 

4. NAVODILA 

 

1. naloga: V navodilu je napačno končno ločilo (klicaj). 

Popravek: 

Postavi ločila na koncu povedi. 

 

3. naloga: V navodilu je zamenjan vrstni red predlogov, napačno končno ločilo (klicaj) in 

odvečen presledek med zadnjo črko in končnim ločilom. 

Popravek: 

Vstavi manjkajoči predlog z/s. 
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4. naloga: V navodilu so tri pravopisne napake (manjka presledek pred tremi pikami, 

pomišljaj namesto vezaja, napačno končno ločilo – klicaj). Navodilo raje zapišemo v 

dveh delih, kar je tudi bolj preprosto. 

Popravek: 

Napiši nikalne povedi. 

Napiši trdilne povedi. 

 

5. naloga: Besedo pisanke zamenjamo z besedno zvezo pisane črke. 

Popravek: 

Zapiši besede s pisanimi črkami in ne pozabi na veliko začetnico. 

 

6. naloga: V navodilu je napačno končno ločilo (dvopičje). Med besedami, ki so v 

kakšnem razmerju (npr. isti pomen), uporabimo nestični pomišljaj. 

Popravek: 

Napiši sopomenke. 

deček – _________  

 

7. naloga: V obeh navodilih je napačno končno ločilo (dvopičje). 

Popravek: 

Napiši, kaj pomenita slikovni sporočili. 

Nariši slikovni sporočili.  

 

Napisa »Prepovedano kuriti« in »Dovoljeno za kolesarje« spadata med javne napise, za 

katerimi ne pišemo končnega ločila (pike). 

 

8. naloga: V navodilu manjka nekončno ločilo (vejica), napačno je končno ločilo (klicaj). 

Učence opozorimo, da morajo upoštevati pravila za pisanje opravičila. 

Popravek: 

Sestrična te je že pred enim mesecem povabila na zabavo, ki bo v petek, ob 17. uri. Ti ne 

boš mogel/-la priti, ker imate športni dan in se vrnete šele zvečer.  

Napiši ji opravičilo. Upoštevaj pravila za pisanje opravičila. 
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9. naloga: V navodilu je napačno končno ločilo (klicaj), v vprašanju pa pravopisna 

napaka (prebral-a). Zamenjamo vprašanje in navodilo. Odgovori so kratki, morajo pa biti 

napisani z veliko začetnico in vsebovati končno ločilo.  

To je izbirna naloga s štirimi ponujenimi možnostmi, ki jih označimo s črkami slovenske 

abecede, zato četrti možni odgovor označimo s črko č. 

Popravki: 

Obkroži pravilen odgovor. 

Katere vrste besedilo si prebral/-a? 

a) Opravičilo. 

b) Obvestilo. 

c) Zahvalo. 

č) Vabilo. 

 

BESEDILO 

Besedilo je javno obvestilo, ki ga morajo učenci spoznati najkasneje v 6. razredu, lahko 

pa ga obravnavajo že v 4. ali 5. razredu. V besedilu sta pravopisni napaki (skrajšano ime 

kraja, manjkajo presledki pri datumu) in vsebinska napaka (Na glavi ima belo ovratnico.). 

Popravki: 

Ljubljana, 3. 3. 2006 (s presledki)  

Okrog vratu nosi belo ovratnico. 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika in velikost pisave v testu 4D je ustrezna. 

Pri 8. nalogi je premalo prostora za celo besedilo opravičila. Besedilo naj učenec napiše 

na dodatni list (na katerega napiše tudi svoje podatke) ali na zadnjo stran testa. 

V glavi so vsi predpisani podatki, tudi učna snov, ki se ocenjuje. Med besedo točke in 

dvopičjem je odvečen presledek. 

 

6. TOČKOVANJE IN KRITERIJ OCENJEVANJA 

 

Naloge vsebujejo dovolj primerov in so ustrezno točkovane. Nobena naloga ne izstopa po 

višjem številu možnih točk, torej smo upoštevali, da vsak cilj zastopa približno enako 
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število točk. Število možnih točk v testu je nizko, saj je v dveh tretjinah nalog vsak 

pravilen odgovor ovrednoten z 0,5 točke. 

Izpostavila bi 8. nalogo, ki zahteva uporabo višjih miselnih procesov, saj gre za 

samostojno tvorjenje besedilne vrste, v tem primeru opravičila. Nalogo bi točkovala tako, 

da bi bil vsak sestavni del opravičila (nagovor, kraj in datum, pozdrav, podpis) vreden 1 

točko, vsebina pa 2 točki. Naloga bi bila vredna 6 točk. 

Ocenjevalne lestvice ni, zato ne vemo, koliko točk je potrebno zbrati za določeno oceno. 

 

TEST 4E 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec v zvezah dveh povedi prepozna vzročno-posledično razmerje (5., 6. 

razred) in dopolni nepopolne povedi s pomensko in oblikovno pravilnimi besedami (5., 6. 

razred). 

2. naloga: Učenec pravilno piše slovenska lastna imena bitij (5., 6. razred), pravilno piše 

znana/slovenska eno-/večbesedna zemljepisna lastna imena (5., 6. razred) in pravilno piše 

znana eno-/večbesedna stvarna lastna imena (5., 6. razred). 

3. naloga: Učenec k danim besedam doda njihove nadpomenke (5., 6. razred).  

4. naloga: Učenec k danim besedam doda njihove podpomenke (5., 6. razred). 

5. naloga: Učenec tvori (govori in piše) besedilne vrste, predpisane z učnim načrtom 

(uradni osebni pogovor); pri tem tvori smiselna, razumljiva, ustrezna in pravilna 

besedila. 

 

Test vsebuje manj kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja, saj le 5. 

naloga preverja MS za 4. razred. Žagar (2000: 18, v Vomer 2008: 33) zagovarja primerno 

težavnost pisnega preizkusa znanja in dodaja, da naj le-ta vsebuje 60 odstotkov nalog, ki 

preverjajo MS, kar pomeni, da učenec dobi pozitivno oceno. 1. naloga je prezahtevna, ker 

v 4. razredu preverjamo le prepoznavanje časovnega razmerja, ne pa tudi vzročno-

posledičnega, ki ga obravnavamo v 5. razredu. Upoštevati moramo zahteve učnega načrta 

in sestaviti take naloge, ki bodo preverjale znanje, ki ga učenec pridobi v 4. razredu.  
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2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. razumevanje 

2. uporaba 

3. razumevanje 

4. razumevanje 

5. uporaba 

 

Vseh pet nalog preverja stopnjo razumevanja ali uporabe, torej test vsebuje 100 odstotkov 

nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja. Razumevanje je stopnja Bloomove 

taksonomije, ki se deli na tri podskupine. Ena izmed njih je ekstrapolacija ali 

predvidevanje, dober primer zanjo je 1. naloga, pri kateri učenec smiselno nadaljuje 

povedi. 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. dopolnjevalna naloga 

2. prepisovalna naloga 

3. dopolnjevalna naloga 

4. dopolnjevalna naloga 

5. tvorbna naloga 

 

V testu so tri različne vrste nalog, in sicer dopolnjevalna, prepisovalna in tvorbna naloga. 

Pri tvorbni nalogi učenec napiše uradni osebni pogovor, pri čemer o dogodku poroča s 

premim govorom.  

 

4. NAVODILA 

 

1. naloga: Menim, da lahko veznika ker in zato izpustimo. Naloga namreč preverja, ali 

učenec v zvezi dveh povedi prepozna pomensko razmerje med njima (vzročnost, 

posledičnost) in ga izrazi z veznikom (ker, zato) ter tako združi zvezo povedi v 

dvostavčno poved. V pomoč sta vprašanji, s katerima si učenec pomaga pri oblikovanju 

odgovora. 

 

4. naloga: Napačen je besedni red. 

Popravek: 

K vsaki nadpomenki napiši tri ustrezne podpomenke. 
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5. naloga: V navodilu je pravopisna napaka (uraden).  

Popravek: 

Napiši uradni pogovor, sogovornika si izberi sam/-a. 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika in velikost pisave v testu 4E je ustrezna. 

Naloge so pregledne. Pri 5. nalogi naj bo za zapis dialoga več črt in večji razmik med 

črtami. 

V glavi so vsi predpisani podatki, tudi učna snov, ki se ocenjuje. 

 

6. TOČKOVANJE IN KRITERIJ OCENJEVANJA 

 

Cilj 1. naloge je v zvezi dveh povedi prepoznati pomensko razmerje med njima 

(vzročnost, posledičnost) in ga izraziti z veznikom (tako združiti zvezo povedi v 

dvostavčno poved). To je cilj, ki ga mora učenec usvojiti v 5. razredu. Naloga za 4. razred 

ni primerna, zato jo izpustimo. 

Pri 2. nalogi je potrebno (poleg 6 velikih začetnic na začetku povedi) napisati 11 velikih 

začetnic. Točkovanje naj bo čim bolj enostavno. Nalogo bomo najlažje vrednotili, če 

vsako veliko začetnico na začetku in znotraj povedi točkujemo z 0,5 točke. Naloga je 

vredna 8,5 točk.  

Poenostavila bi še točkovanje 4. naloge. Vsak pravilen odgovor točkujmo z 0,5 točke, 

naloga bo tako vredna 6 točk.  

 Ocenjevalna lestvica je napisana na zadnji strani testa. Če upoštevamo pripadajoči 

kriterij, je za pozitivno oceno dovolj 13 točk, to je samo 46 % točk. Menim, da je 

kriterij ocenjevanja preblag oz. neustrezen. Učenec mora za oceno zadostno v 

testu zbrati vsaj 50 % točk, tj. 14 točk. 
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5. RAZRED 

 

TEST 5A 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec razume in uporablja temeljne jezikoslovne izraze, navedene v 

učnem načrtu (lastno ime, občno ime). 

2. naloga: Učenec piše začetek povedi z veliko začetnico, pravilno piše večbesedna 

slovenska lastna imena bitij, pravilno piše svojilne pridevnike, izpeljane iz lastnih 

imen, pravilno piše znana/slovenska eno-/večbesedna zemljepisna lastna imena, 

pravilno piše znana eno-/večbesedna stvarna lastna imena, pravilno piše vrstne 

pridevnike iz eno-/večbesednih zemljepisnih lastnih imen in pravilno piše imena 

praznikov. 

3. naloga: Učenec piše začetek povedi z veliko začetnico in pravilno piše 

znana/slovenska eno-/večbesedna zemljepisna lastna imena. 

4. naloga: Učenec razloži pomen besed/pojmov. 

5. naloga: Učenec v zvezah dveh povedi prepozna časovno razmerje ter združi zveze 

povedi v skladenjsko pravilno zložene povedi s pravilnim veznikom (6. razred).  

6. naloga: Učenec v zvezah dveh povedi prepozna vzročno-posledično in namerno-

posledično (6. razred) razmerje ter združi zveze povedi v skladenjsko pravilno zložene 

povedi s pravilnim veznikom (6. razred).  

7. naloga: Učenec pravilno uporablja vejico med stavki. 

8. naloga: Učenec našteje slovenske samoglasnike in jih v besedah pravilno izgovori. 

9. naloga: Učenec našteje slovenske samoglasnike in jih v besedah pravilno izgovori. 

10. naloga: Učenec pravilno deli domače besede (6. razred).  

 

Test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja, saj 7 od 10 

nalog preverja MS ali MS in TS znanja, 3 naloge pa preverjajo TS znanja. 10. naloga 

preverja znanje deljenja domačih besed, kar je MS za 6. razred. Pri ocenjevanju 

upoštevamo učni načrt …, torej moramo nalogo izpustiti in to znanje preveriti/oceniti v 6. 

razredu.  
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2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. uporaba 

2. uporaba 

3. uporaba 

4. razumevanje 

5. uporaba 

6. uporaba 

7. uporaba 

8. uporaba 

9. uporaba 

10. uporaba 

 

Test vsebuje 100 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja, saj ena 

naloga preverja stopnjo razumevanja, devet nalog pa stopnjo uporabe. 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. razvrščevalna naloga 

2. popravljalna naloga 

3. prepisovalna naloga 

4. dopolnjevalna naloga 

5. dopolnjevalna naloga 

6. dopolnjevalna naloga 

7. dopolnjevalna naloga 

8. razvrščevalna naloga 

9. razvrščevalna naloga 

10. razčlenjevalna naloga 

 

V testu je pet različnih vrst nalog, in sicer razvrščevalna, popravljalna, prepisovalna, 

dopolnjevalna in razčlenjevalna naloga. Žagar (2002: 19) pa priporoča tri ali največ štiri 

različne naloge, saj lahko preveč različnih tipov nalog privede do tega, da bo moral 

učenec bolj razmišljati o navodilih za reševanje kot o nalogah. 

 

4. NAVODILA 

 

Navodila so pomanjkljiva in jezikovno nepravilna. 
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1. naloga: Predlagam, da je besedna zveza »osnovna šola Franceta Prešerna« v celoti 

napisana v eni vrsti. Še bolje je, da vsako besedo ali besedno zvezo napišemo v svojo 

vrsto. 

 

2. naloga: Navodilo je neustrezno, ker velikih začetnic ni potrebno popravljati, zato 

besedo velike izpustimo. 

Popravek: 

Popravi začetnice, kjer je potrebno. 

 

3. naloga: V 2. povedi je napaka (manjka strešica na črki š v besedi Kamniško). 

 

4. naloga: Besede razlagamo ali pa napišemo pomen danih besed, zato navodilo 

popravimo. Ker želimo, da učenec napiše dva (ne enega ali tri) pomena, besedo vsaj 

izpustimo. 

Popravek:  

Napiši dva pomena naslednjih večpomenk. 

 

5. in 6. naloga: Za boljšo preglednost v navodilu veznike zapišemo drugače, npr. lahko jih 

podčrtamo ali zapišemo ležeče, da izstopajo od ostalega besedila. 

Npr.: Vstavi in, ko, potem ali medtem ko. 

 

7. naloga: 2. poved popravimo tako, da uporabimo fazni glagol in nedoločnik. 

Popravek: 

Bile so nizke temperature, zato so nehali graditi cesto. 

 

8. naloga: Prvo besedo (mesto) zapišemo z malo začetnico, saj gre za naštevanje 

posameznih besed in ne za začetek povedi, ki se piše z veliko začetnico. 

 

10. naloga: Med besedo in črto za odgovor mora biti presledek. 

Učenec mora nakazati rešitev tudi pri besedi ključ, ki je nedeljiva. Najbolje je, da že v 

navodilu dodamo, s katerim znakom naj to zaznamuje (npr. /). 
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5. OBLIKA 

 

Oblika (Times New Roman) in velikost pisave (14) je ustrezna. 

Naloge so večinoma pregledne. Predlagam večji razmik med vrsticami v 3. nalogi. V 4. 

nalogi pri vsaki besedi dodamo po eno črto, ker je potrebno napisati dva pomena besed. 

Učenca lahko ena sama črta zmede ali pa mu zmanjka prostora za odgovor. 

Pri 7. nalogi zaradi boljše preglednosti predlagam, da vsako poved napišemo v svojo 

vrsto, ker ne gre za vsebinsko povezano besedilo. 

 

6. TOČKOVANJE IN KRITERIJ OCENJEVANJA 

 

Test je vsebinsko zelo obsežen, saj preverja 6 večjih učnih tem, to so: velika začetnica, 

pomen besed, vezniki, vejica, samoglasniki in deljenje besed. V testu je možnih 86 točk in 

to je zelo veliko število točk. Žagar (2000: 21) priporoča, da maksimalno število točk, ki 

jih lahko učenec doseže pri posameznem preizkusu, ne presega 60 točk, saj naj bi bil 

preizkus s predlaganim številom točk ustrezno občutljiv.  

Več nalog v testu preverja isti cilj, npr. 2. in 3. naloga preverjata pravilen zapis znanih, 

slovenskih eno- in večbesednih zemljepisnih lastnih imen, skupaj pa sta nalogi vredni kar 

31 točk. To pomeni, da več kot tretjina vseh točk v nalogah pripada preverjanju znanja o 

veliki začetnici. Upoštevati moramo načelo, da vsak cilj ovrednotimo s približno enakim 

številom točk, četudi ga preverjamo z več nalogami. Zato se raje odločimo za eno izmed 

obeh nalog- in v primeru, da izberemo 3. nalogo, dodamo kakšen primer uporabe velike 

začetnice pri stvarnih lastnih imenih. V eni nalogi preverimo poznavanje zemljepisnih in 

stvarnih lastnih imen ter vsak pravilen odgovor ovrednotimo z 0,5 točke.  

V 5. in 6. nalogi preverjamo podobna cilja, tj. v zvezi iz dveh povedi prepoznati 

pomensko razmerje med njima (sočasnost, nesočasnost, vzročnost, posledičnost ali 

namernost) in le-to izraziti z veznikom, vendar pa je vsaka naloga točkovana drugače. 

Pravilen veznik v 5. nalogi je točkovan z 1 točko, v 6. nalogi pa z 0,5 točke. Točkovanje 

mora biti enotno, ker so odgovori enakovredni, torej vsak pravilen odgovor pri obeh 

nalogah točkujemo z 1 točko ali 0,5 točke. 

8. in 9. naloga preverjata poznavanje slovenskih knjižnih samoglasnikov in utrjevanje 

njihove izreke v besedah. Hkrati obe nalogi vsebujeta preveč primerov (kar po 12 

primerov za samoglasnik e in samoglasnik o), dovolj so trije ali štirje primeri za vsak 
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samoglasnik. Nalogi bi bili v tem primeru vredni manj točk, še posebej, če vsak pravilen 

odgovor točkujemo z 0,5 točke. Tako zmanjšamo tudi skupno število možnih točk. 

Točkovanja in ocenjevalne lestvice ni in to je neustrezno, saj niti učenec niti starši ne 

morejo vedeti, koliko točk je potrebno zbrati za določeno oceno. Kriterij ocenjevanja 

mora biti vedno priložen na prvi ali zadnji strani testa. 

 

PRILAGOJENI PREIZKUS ZNANJA 5A 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec piše začetek povedi z veliko začetnico, pravilno piše večbesedna 

slovenska lastna imena bitij, pravilno piše svojilne pridevnike, izpeljane iz lastnih 

imen, pravilno piše znana/slovenska eno-/večbesedna zemljepisna lastna imena, 

pravilno piše znana eno-/večbesedna stvarna lastna imena, pravilno piše vrstne 

pridevnike iz eno-/večbesednih zemljepisnih lastnih imen in pravilno piše imena 

praznikov. 

2. naloga: Učenec piše začetek povedi z veliko začetnico in pravilno piše 

znana/slovenska eno-/večbesedna zemljepisna lastna imena. 

3. naloga: Učenec razloži pomen besed/pojmov. 

4. naloga: Učenec pravilno uporablja vejico med stavki. 

5. naloga: Učenec razume in uporablja temeljne jezikoslovne izraze, navedene v 

učnem načrtu (lastno ime, občno ime). 

 

Test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja, saj 3 od 5 

nalog preverjajo MS ali MS in TS, 2 nalogi pa samo TS. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

 

 

Naloge preverjajo stopnjo razumevanja ali uporabe, torej test vsebuje 100 odstotkov 

nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja. 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. uporaba 

2. uporaba 

3. razumevanje 

4. uporaba 

5. uporaba 
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3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. popravljalna naloga 

2. prepisovalna naloga 

3. dopolnjevalna naloga 

4. dopolnjevalna naloga 

5. razvrščevalna naloga 

 

V testu so štiri različne vrste nalog, in sicer popravljalna, prepisovalna, dopolnjevalna in 

razvrščevalna naloga. Pri razvrščevalni nalogi učenec besede ali besedne zveze razvrsti 

glede na določen kriterij tako, da jih podčrta z ustrezno barvo. Nalogo lahko primerjamo z 

10. nalogo v testu 4A, pri kateri učenec besede razvrsti glede na vrsto lastnih imen, ali s 

1. nalogo v testu 5D, pri kateri besede razvrsti glede na (ne)pravilnost zapisa, le da jih v 

tem primeru obkroži. Razvrščamo lahko še na mnoge druge načine, npr. samostalnike 

razvrstimo glede na spol (2. naloga v testu 5B), besede glede na izgovarjavo 

samoglasnikov e in o (8. in 9. naloga v testu 5A) … 

 

4. NAVODILA 

 

1. naloga: Navodilo je neustrezno, ker velikih začetnic ni potrebno popravljati, zato 

besedo velike izpustimo. 

Popravek: 

Popravi začetnice, kjer je potrebno. 

 

3. naloga: Besede razlagamo ali pa napišemo pomen danih besed, zato navodilo 

popravimo. Ker želimo, da učenec napiše dva (ne enega ali tri) pomena, besedo vsaj 

izpustimo. Namesto dvopičja na koncu povedi napišemo piko. 

Popravek:  

Napiši dva pomena naslednjih večpomenk. 

 

4. naloga: 2. poved popravimo tako, da uporabimo fazni glagol in nedoločnik. 

Popravek: 

Bile so nizke temperature, zato so nehali graditi cesto. 
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5. naloga: Predlagam, da je besedna zveza »osnovna šola Franceta Prešerna« v celoti 

napisana v eni vrsti. Še bolje je, da vsako besedo ali besedno zvezo napišemo v svojo 

vrsto. 

 

5. OBLIKA (več pod vprašanjem o prilagojenem preizkusu znanja) 

 

Pri 2. nalogi povečamo razmik med črtami. 

Pri 3. nalogi naj bosta poleg vsake besede dve črti za zapis dveh razlag. 

Pri 5. nalogi vsako besedo ali besedno zvezo zapišemo v svojo vrstico, da je bolj 

pregledno za učenca.  

V glavi manjka prostor za priimek, razred in datum; v zapisu so napake. V naslovu 

omenjamo vrsto preizkusa, torej ga imenujemo prilagojeni preizkus. Za besedo oz. pred 

črto mora biti presledek (npr. Ime: ________). 

 

6. TOČKOVANJE IN KRITERIJ OCENJEVANJA 

 

Štiri naloge, ki se pojavijo v osnovnem in prilagojenem testu 5A, so enako točkovane. 

Razlika se pojavi le pri razvrščevalni nalogi. V osnovnem testu je 9 primerov, točkovanih 

s 3 točkami, v prilagojenem je 10 primerov, točkovanih s 5 točkami. Razlika v točkovanju 

je torej precejšnja, saj v osnovnem testu po 3 pravilno podčrtane primere točkujemo z 1 

točko, v prilagojenem pa vsak pravilno podčrtan primer z 0,5 točke (2 primera z 1 točko). 

Točkovanje mora biti enotno in čim bolj enostavno, zato predlagam, da v obeh testih vsak 

pravilen odgovor ovrednotimo z 0,5 točke. V osnovnem testu bi bila naloga vredna 4,5 

točke, v prilagojenem 5 točk, kot je že točkovano.  

Pri 1. nalogi (in 2. nalogi v osnovnem testu 5A) se pojavi napaka. Popraviti je potrebno 

15 začetnic, naloga pa je vredna 16 točk. Število možnih točk v nalogi popravimo na 15. 

Enotnost točkovanja 1. in 2. naloge (2. in 3. naloge v osnovnem testu 5A) smo že 

omenjali, ugotovitve smo zapisali pri analizi testa 5A pod 6. točko.  
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TEST 5B 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec besedam določi pomenske in oblikovne lastnosti – pri tem 

uporablja jezikoslovne izraze, navedene v učnem načrtu (spol: moški, ženski, 

srednji). 

2. naloga: Učenec besedam določi pomenske in oblikovne lastnosti – pri tem 

uporablja jezikoslovne izraze, navedene v učnem načrtu (spol: moški, ženski, 

srednji). 

3. naloga: Učenec besedam določi pomenske in oblikovne lastnosti – pri tem 

uporablja jezikoslovne izraze, navedene v učnem načrtu (število: ednina, dvojina, 

množina). 

4. naloga: Učenec besedam določi pomenske in oblikovne lastnosti – pri tem 

uporablja jezikoslovne izraze, navedene v učnem načrtu (pridevnik: lastnostni, 

vrstni, svojilni). 

5. naloga: Učenec stopnjuje pridevnike; to je eden izmed načinov, da učenec postopoma 

spoznava oblikovne in druge lastnosti besede. Ne moremo pa določiti, kateri standard 

znanja iz učnega načrta preverja naloga. 

6. naloga: Učenec tvori skladenjsko pravilna enogovorna besedila (upošteva pomensko 

in oblikovno razmerje). 

 

Kljub temu da pri eni nalogi nismo mogli določiti pripadajočih standardov znanja iz 

učnega načrta, ugotovimo, da test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se 

preverjajo MS znanja. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. poznavanje 

2. uporaba 

3. razumevanje 

4. uporaba 

5. uporaba 

6. uporaba 

 



 

87 
 

Test vsebuje 83 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja. Največ je 

nalog na ravni uporabe, »ki se kaže v aplikaciji abstrakcij (splošnih idej, teorij, principov, 

zakonitosti, pravil, postopkov, metod …) v konkretnih situacijah oz. na novih primerih« 

(Rutar Ilc in Žagar 2002: 15). 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. dopolnjevalna naloga 

2. razvrščevalna naloga 

3. dopolnjevalna naloga 

4. dopolnjevalna naloga 

5. dopolnjevalna naloga 

6. dopolnjevalna naloga 

 

V testu sta dve vrsti nalog, dopolnjevalna in razvrščevalna naloga. Gre za prilagojeni 

preizkus, zato je še toliko bolj pomembno, da učencu olajšamo reševanje. S tem da v testu 

uporabimo le dva tipa nalog glede na dejavnost učenca, dosežemo, da se učenec 

osredotoči na vsebino nalog in se ne ukvarja z različnimi načini reševanja. 

 

4. NAVODILA 

 

V navodilih vseh šestih nalog so napačna končna ločila (dvopičje). Na koncu teh povedi 

napišemo piko. 

 

1. naloga: Med enotami besedila, ki so v kakšnem razmerju (npr. pojasnilo), uporabimo 

nestični pomišljaj. 

Npr.: zvočnik – moški spol 

 

2. naloga: Prvo besedo (obleka) zapišemo z malo začetnico, saj gre za naštevanje 

posameznih besed in ne za začetek povedi. 

 

4. naloga: V navodilu je pravopisna napaka.  

Popravek: 

K danim samostalnikom poišči po tri pridevnike. 
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Predlagam, da pri tovrstni nalogi za primere uporabimo različne samostalnike, torej tudi 

samostalnik srednjega spola (npr. srce, kolo …). 

 

5. naloga: Gre za posamezne besede, zato pridevnike napišemo z malo začetnico. 

Uporabimo tudi obliko za moški in srednji spol (npr. gladek, prijazno …). Med enotami 

besedila, ki so v kakšnem razmerju (npr. stopnjevanje pridevnika), uporabimo nestični 

pomišljaj. 

Npr.: svetla – svetlejša – najsvetlejša 

 

6. naloga: V besedilu naloge se pojavi beseda »njegov«, ki ni samostalnik, zato je 

navodilo neustrezno.  

Popravek: 

Besede dopolni z ustrezno končnico. 

 

V 3. povedi besedila je napaka (Jak__). Uporabljeno mora biti isto ime kot v 1. povedi 

(Jan__). 

 

5. OBLIKA (več pod vprašanjem o prilagojenem preizkusu znanja) 

 

Prilagojeni preizkus znanja je bil namenjen učenki s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (bralno-napisovalne specifične učne težave oz. disleksija ali legastenija), 

zato je pisava večja (velikost 16), saj je za ljudi z legastenijo značilno, da imajo težave pri 

prepoznavanju besed (zlasti če gre za posamezne besede brez sobesedila) in težave z 

bralnim razumevanjem (kot posledica dekodiranja). 

Naloge so pregledne, črte in tabele so dovolj velike za zapis odgovorov. 

V glavi manjka prostor za zapis priimka, razreda in datuma. 

 

6. TOČKOVANJE IN KRITERIJ OCENJEVANJA 

 

Test je točkovan zelo preprosto. Vsak pravilen odgovor ovrednotimo z 1 točko, razen pri 

5. nalogi, kjer z 1 točko ovrednotimo niz odgovorov. 

2. in 4. naloga vsebujeta po 15 primerov in to je veliko število, zato predlagam, da vsak 

pravilen odgovor točkujemo z 0,5 točke. Nalogi bi bili v tem primeru vredni 7,5 točke; 

posledično bi bile vse naloge točkovane bolj enotno, v intervalu 5–10 točk. 
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Točkovanja in ocenjevalne lestvice ni, zato ne moremo vedeti, koliko točk je potrebno 

zbrati za določeno oceno.    

 

TEST 5C 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec prepozna pomen nebesednih sporočil (diagram) in tvori smiselna in 

nazorna nebesedna sporočila.  

2. naloga: Učenec ima skladno s cilji iz učnega načrta razvito zmožnost selektivnega 

branja; pokaže jo tako, da poišče dani podatek. 

3. naloga: Učenec k danim besedam doda njihove protipomenke. 

4. naloga: Učenec k danim besedam doda njihove sopomenke. 

5. naloga: Učenec izbere pravilno različico predlogov z/s in k/h. 

6. naloga: Učenec v besedah pravilno zapisuje glasove in glasovne sklope. 

7. naloga: Učenec pravilno uporablja vejico pri naštevanju in med stavki. 

 

Test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja. Vseh sedem 

nalog preverja MS, 1. in 7. naloga poleg tega tudi TS. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. razumevanje 

2. razumevanje 

3. razumevanje 

4. razumevanje 

5. uporaba 

6. uporaba 

7. uporaba 

 

Test vsebuje 100 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja. Naloge so 

razvrščene po težavnosti oz. glede na zahtevnost miselnih procesov. Najprej učenec reši 

naloge razumevanja, za katere je značilno sklepanje iz primerov in dajanje primerov, nato 

sledijo naloge uporabe, pri katerih principe, ki jih učenec razume, uporabi na novih 

primerih (npr. uporaba predlogov, vejice v povedih …). 
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3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. tvorbna naloga 

2. dopolnjevalna naloga 

3. dopolnjevalna naloga 

4. dopolnjevalna naloga 

5. dopolnjevalna naloga 

6. popravljalna naloga 

7. dopolnjevalna naloga 

 

V testu so tri različne vrste nalog, in sicer tvorbna, dopolnjevalna in popravljalna naloga. 

Če je le mogoče, naloge razvrstimo po tipih, v tem primeru 6. in 7. nalogo zamenjamo.   

 

4. NAVODILA 

 

Navodila so kratka, razumljiva in večinoma jezikovno pravilna. 

Predlog: 1. in 2. nalogo združimo v eno, saj se besedilo in diagram nanašata na vprašanja 

v 2. nalogi. 

 

3. in 4. naloga: Med enotami besedila, ki so v kakšnem razmerju (npr. besedi z 

nasprotnim pomenom), uporabimo nestični pomišljaj. 

Npr.: bolezen – zdravje  

 

5. naloga: Zamenjamo vrstni red predlogov. 

Popravek: 

Na črtice napiši predlog z ali s, k ali h. 

 

7. naloga: V besedilu 8. povedi je pravopisna napaka (veznik kajti), ker gre za vzročni 

odvisnik (Zakaj je razmišljal?). 

Popravek: 

Mali mišek je razmišljal, kaj naj naredi, da bo prestrašil miške, ker se ga nihče ni bal, 

ampak so se mu vsi smejali. 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika (Times New Roman) in velikost (14) pisave v testu 5C je ustrezna. 
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Pri 1. nalogi tabelo oblikujemo drugače (število učencev – vodoravno, vrsta hobija – 

navpično), da porabimo manj prostora. Tudi vprašanja, ki se nanašajo na diagram, naj 

bodo na isti strani, da učencu ni potrebno obračati lista. 

Ostale naloge so pregledne, med povedmi je dovolj velik razmik, dovolj je tudi prostora 

za odgovore ali popravljanje napak v besedah (6. naloga). 

 

6. TOČKOVANJE IN KRITERIJ OCENJEVANJA 

 

Test 5C je test za preverjanje znanja, zato ni potrebno, da so naloge točkovane. To 

potrjuje pravilnik, v katerem je zapisano, da se s preverjanjem znanja zbirajo informacije 

o tem, kako učenec dosega cilje oziroma standarde znanja iz učnih načrtov, in ni 

namenjeno ocenjevanju znanja (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli 2013). Nekatere naloge so točkovane, druge ne. 

Odločiti se moramo in točkovati vse naloge ali pa nobene, čeprav gre za preverjanje 

znanja. 

Večina primerov v 7. nalogi je za učenca 5. razreda prezahtevnih. V prvih dveh povedih 

samo naštevamo in je potrebno vstaviti vejice med posamezne besede ali besedne zveze. 

Pri ostalih povedih gre za soredje, podredje ali priredje; potrebno je vstaviti več vejic. V 

5. razredu preverimo uporabo vejice med stavki, vendar upoštevajmo sposobnosti 

učencev in oblikujmo večstavčne povedi z enim ali največ dvema podrednima 

odvisnikoma. 

 

TEST 5Č 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec prepozna namen nebesednih sporočil in tvori smiselna in nazorna 

nebesedna sporočila (diagram). 

2. naloga: Učenec v vlogi pobudnega dopisovalca piše ustrezne, razumljive in smiselne 

dopise, določene z učnim načrtom (neuradno voščilo). 

3. naloga: Učenec razume in uporablja temeljne jezikoslovne izraze, navedene v 

učnem načrtu (pismo, sestavine pisma). 

4. naloga: Učenec k danim besedam doda njihove sopomenke. 

5. naloga: Učenec k danim besedam doda njihove protipomenke. 

6. naloga: Učenec izbere pravilno različico predlogov z/s in k/h. 
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7. naloga: Učenec ob danem korenu navede besede iz iste besedne družine. 

8. naloga: Učenec v besedah pravilno zapisuje glasove in glasovne sklope. 

9. naloga: Učenec pravilno uporablja vejico pri naštevanju in med stavki. 

 

Test vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo MS znanja, saj 6 nalog 

preverja MS, 2 nalogi MS in TS, 1 naloga pa samo TS. 9. naloga poleg uporabe vejice pri 

naštevanju in med stavki preverja tudi uporabo vejice v soredju (npr. Hej, počakaj me!), 

česar v učnem načrtu pri pregledu standardov znanja za 2. triletje nisem zasledila. V 5. 

razredu uporabimo samo primere povedi, v katerih učenec vstavlja vejico pri naštevanju 

in med stavki. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. razumevanje 

2. uporaba 

3. poznavanje 

4. razumevanje 

5. razumevanje 

6. uporaba 

7. razumevanje 

8. uporaba 

9. uporaba 

 

Test vsebuje 89 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja. Ena naloga 

preverja najnižjo raven (poznavanje), ravni razumevanja in uporabe pa sta enakomerno 

zastopani, vsaka s štirimi nalogami. 

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. dopolnjevalna naloga 

2. tvorbna naloga 

3. dopolnjevalna naloga 

4. dopolnjevalna naloga 

5. dopolnjevalna naloga 

6. dopolnjevalna naloga 

7. dopolnjevalna naloga 

8. popravljalna naloga 

9. dopolnjevalna naloga 
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V testu so tri različne vrste nalog, to so dopolnjevalna, tvorbna in popravljalna naloga. 

Predlagam, da si vse dopolnjevalne naloge sledijo ena za drugo, nato sledi popravljalna 

naloga in na koncu tvorbna naloga, ki učencu najverjetneje vzame največ časa za 

reševanje. 

 

4. NAVODILA 

 

1. naloga: V navodilu je vsebinska napaka. Če seštejemo vsa števila, dobimo vsoto 25, 

torej je v anketi sodelovalo 25 učencev. Kadar naštevamo, lahko namesto odstavčne 

številke ali črke uporabimo t. i. odstavčni pomišljaj.  

 

Učenec mora biti pozoren na to, da so besede (košarka, rokomet, tenis) v zgornjem 

primeru zapisane v drugačnem vrstnem redu kot v spodnjem primeru, v katerem mora 

učenec prikazati rezultate v diagramu. 

Učenec mora diagram (s kvadratki) oblikovati sam, zato je v navodilu beseda »spodnjem« 

odveč.  

Popravki: 

Prikaži rezultate v diagramu. 

1 kvadratek pomeni 1 učenca. 

 

2. naloga: Učence opozorimo na sestavine voščila. 

Npr.: Napiši voščilo mami za rojstni dan. Upoštevaj pravila za pisanje voščila. 

 

4. in 5. naloga: Med enotami besedila, ki so v kakšnem razmerju (npr. besedi z istim 

pomenom), uporabimo nestični pomišljaj. 

Npr.: muca – mačka 

 

6. naloga: Zamenjamo vrstni red predlogov. 

Popravek: 

Vstavi predlog z, s, k ali h. 

 

8. naloga: V besedilu naloge so tri različne napake. V 1. povedi manjka beseda (podaljšek 

česa), v 4. povedi je napačen glagol (zbrisal), v 9. povedi manjka strešica na šumevcu š 

(lesnik). 



 

94 
 

Popravki: 

Oče je potreboval električni podaljšek. 

Reditelj ni pobrisal table. 

Na veji čepi gibčna veverica in z ostrimi zobki grizlja lešnik. 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika (Times New Roman) in velikost (14) pisave v testu 5Č je ustrezna. 

Pri 2. nalogi lahko dodamo črte za lažje in bolj estetsko oblikovanje besedila.  

Pri 3. nalogi je premalo prostora za zapis odgovora, zato dodamo črto in povečamo 

razmik med črtami.  

Glede na to, da v 8. in 9. nalogi povedi niso vsebinsko povezane, zaradi boljše 

preglednosti vsako poved zapišemo v svojo vrstico ali vsaj povečamo razmik med 

vrsticami.  

 

6. TOČKOVANJE IN KRITERIJ OCENJEVANJA 

 

Test 5Č je test za preverjanje znanja, zato ni obvezno, da so naloge točkovane. Učitelj 

mora imeti vnaprej pripravljen kriterij, po katerem bo popravljal in točkoval naloge, da bo 

lahko učencu podal povratno informacijo o njegovem dosedanjem znanju. Rezultati 

preverjanja se namreč uporabljajo kot natančna informacija učencem in učiteljem: 

učencem o tem, kje so še pomanjkljivosti v razumevanju in kaj morajo morebiti še 

popraviti, izboljšati ali spremeniti, da bodo dosegli zastavljene cilje, učiteljem pa o tem, 

kako naj načrtujejo raznolike izkušnje, ki bodo učencem omogočile izboljšavo dosežkov 

(Sentočnik 2002: 35).  

 

TEST 5D 

 

1. MINIMALNI STANDARDI ZNANJA 

 

1. naloga: Učenec v besedah pravilno zapisuje glasove in glasovne sklope. 

2. naloga: Učenec izbere pravilno različico predlogov z/s in k/h. 

3. naloga: Učenec pravilno piše znana/slovenska eno-/večbesedna zemljepisna lastna 

imena. 

4. naloga: Učenec piše začetek povedi z veliko začetnico, pravilno piše večbesedna 

slovenska lastna imena bitij, pravilno piše znana/slovenska eno-/večbesedna 
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zemljepisna lastna imena, pravilno piše znana eno-/večbesedna stvarna lastna 

imena, uporablja pravilna končna ločila v enostavčnih povedih in pravilno 

uporablja vejico pri naštevanju. 

5. naloga: Učenec v vlogi pobudnega dopisovalca piše ustrezne, razumljive in smiselne 

dopise, določene z učnim načrtom (pismo). 

 

Test v celoti preverja samo MS znanja. Menim, da je za učenca 5. razreda premalo 

zahteven. Žagar (2000: 18, v Vomer 2008: 33) namreč predlaga, da test vsebuje 60 

odstotkov nalog, ki preverjajo MS znanja, 30 odstotkov nalog, ki preverjajo TS, in 10 

odstotkov nalog, ki preverjajo višji standard znanja, kar učencu omogoča oceno 5. 

 

2. RAVEN ZNANJA V NALOGAH 

 

ŠT. NALOGE RAVEN ZNANJA 

1. uporaba 

2. uporaba 

3. uporaba 

4. uporaba 

5. uporaba 

 

Naloge v testu preverjajo 3. stopnjo Bloomove taksonomije, tj. uporabo, torej test vsebuje 

100 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja. Z. Rutar Ilc (2003) 

predlaga, naj bo pri preverjanju in ocenjevanju določenega tematskega ali učnega sklopa 

30 odstotkov učnih ciljev na ravni poznavanja, 40 odstotkov na ravni razumevanja in 

uporabe ter 30 odstotkov na ravni analize, sinteze in vrednotenja. V preizkusu poskušamo 

slediti takšni strukturi, da naloge enakomerno zastopajo stopnje Bloomove taksonomije.  

 

3. TIPOLOGIJA NALOG 

 

ŠT. NALOGE TIP NALOGE 

1. razvrščevalna naloga 

2. dopolnjevalna naloga 

3. prepisovalna naloga 

4. dopolnjevalna naloga + prepisovalna naloga 

5. urejevalna naloga 

 

V testu so štiri različne vrste nalog, to so razvrščevalna, dopolnjevalna, prepisovalna in 

urejevalna naloga. Pri urejevalni nalogi gre za urejanje zapovrstja povedi/odstavkov v 

besedilu kot npr. v 4. nalogi v testu 4B, medtem ko gre v 4. nalogi v testu 2B za urejanje 
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zapovrstja dogodkov, ki jih učenec označi z ustreznimi številkami. 3. naloga v testu 1A je 

prav tako urejevalna, tu pa je potrebno iz črk sestaviti besede, torej črke urediti v neko 

zaporedje. 

 

4. NAVODILA 

 

2. naloga: V navodilu je napačen vrstni red prvih dveh predlogov, odvečen presledek pred 

vejico in napačno končno ločilo (klicaj). 

Popravek: 

Vstavi manjkajoči predlog z/s, k/h. 

 

3. naloga: Besedo pisanke zamenjamo z besedno zvezo pisane črke. 

Popravek: 

Napiši besede s pisanimi črkami in pravilno uporabi veliko začetnico. 

 

4. naloga: Poenostavimo navodilo in popravimo 4. poved, v kateri je vsebinska napaka (V 

valove reke Save ne moreš gledati, ker se ne voziš ves čas ob reki.). 

Popravki: 

Navodilo: Vstavi manjkajoča ločila in besedilo prepiši s pisanimi črkami. 

Vso pot so gledali reko Savo. 

 

5. OBLIKA 

 

Oblika (Times New Roman) in velikost (14) pisave v testu 5D je ustrezna. 

Naloge so zelo pregledne, povsod je dovolj prostora za odgovore. Namesto črtkanih črt v 

5. nalogi uporabimo neprekinjene črte. 

Glava s podatki je na dodatnem listu. V glavi je napaka, ponovi se zapis števila možnih 

točk, pisati pa bi moralo število doseženih točk. Med besedo in črto mora biti presledek 

(npr. Ocena: ______). 

 

6. TOČKOVANJE IN KRITERIJ OCENJEVANJA 

 

Naloge so ustrezno točkovane. 4. naloga je točkovana z več točkami kot ostale, vendar pa 

preverja dve večji učni temi, in sicer veliko začetnico in ločila, zato vsebuje tudi več 

primerov.  
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 Ocenjevalna lestvica je na prvi strani. Menim, da je kriterij ocenjevanja 

popolnoma neustrezen, saj je za oceno zadostno v testu potrebno zbrati le 19 točk, 

kar je 3 točke manj v primerjavi s splošnim kriterijem za oceno zadostno. Za 

oceno zadostno mora učenec zbrati najmanj 50 % točk, tj. 22 točk.  

 V zapisu so napake. Npr.: 44- 40 

Med dvema številkama mora biti stični (predložni) pomišljaj (in ne vezaj) brez 

presledkov. Številki sta lahko zapisani tudi v obratnem vrstnem redu, najprej manjša, nato 

večja številka. 

Npr.: 40–44 

 

9.2 Analiza prilagojenih preizkusov znanja 

PRILAGOJENI PREIZKUS ZNANJA 5A 

 

Test 5A je bil namenjen učencu z avtističnimi motnjami. Primerjala sem ga z osnovnim, 

tj. neprilagojenim testom 5A. 

 

1. naloga: Pri 1. nalogi so povedi zapisane, kot da sestavljajo vsebinsko povezano 

besedilo, čeprav gre za sestavek naključnih povedi. Za avtistične otroke je značilno, da 

težko razumejo ustna in pisna sporočila, ne znajo slediti navodilom in ne razumejo tega, 

kar preberejo (Žagar 2012: 103). Učenec bo besedilo najbrž dojemal kot neko celoto, zato 

ga bo morda zmedlo, da vsebina »ni povezana«, kar bo še otežilo reševanje naloge. 

Razumevanje besedila olajšamo tako, da vsako poved zapišemo v svojo vrstico. S tem 

nakažemo, da gre za naključne povedi, ki preverjajo uporabo velike začetnice. 

2. naloga: Pri 2. nalogi je dovolj vrstic za prepis besedila, vendar premajhen razmik med 

posameznimi vrsticami. V navodilu dodamo opozorilo glede upoštevanja pravil pri 

pisanju velike začetnice. Predlagam, da učencu svetujemo, da naj najprej z barvico v 

besedilu pobarva vse črke, ki morajo biti napisane z veliko začetnico (besede na začetku 

povedi in zemljepisna lastna imena). Potem naj se loti prepisovanja besedila. 

3. naloga: Predlagam, da pri 3. nalogi priredimo navodilo naloge in pri posamezni besedi 

dodamo dve črti. Navodilo naj se glasi: Razloži dva pomena naslednjih večpomenk. Za 

učenca z avtističnimi motnjami so zelo pomembna konkretna navodila in ponazoritev, 

torej dve črti za zapis dveh odgovorov/pomenov večpomenk. 
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4. naloga: V primerjavi z isto nalogo v osnovnem testu 5A je med vrsticami večji razmik. 

Kljub temu vsako poved zapišemo v svojo vrstico, da so začetki in konci posameznih 

povedi bolj jasni. 

5. naloga: Pri 5. nalogi vsako besedo ali besedno zvezo zaradi boljše preglednosti 

zapišemo v svojo vrsto, ker je na tej strani še dovolj prostora. Primer besedne zveze 

»osnovna šola Franceta Prešerna« je dvoumen. Učenec morda ne bo vedel, da besedna 

zveza »Franceta Prešerna« spada k besedni zvezi »osnovna šola« v zgornji vrstici. 

Popravimo tudi navodilo naloge, saj učenec morda ne bo razumel izraza »barva«, zato 

raje uporabimo izraz »barvica«. Navodilo naj bo zelo natančno: Z zeleno barvico podčrtaj 

lastna imena, z modro barvico pa občna imena. 

 

Primerjava učnih ciljev pri nalogah v osnovnem in prilagojenem testu 

 

OSNOVNI TEST 5A PRILAGOJENI TEST 5A 

‒ poznavanje, razumevanje in uporaba 

jezikoslovnih izrazov (lastno ime, občno 

ime) 

‒ poznavanje, razumevanje in uporaba 

jezikoslovnih izrazov (lastno ime, občno 

ime) 

‒ uporaba velike začetnice na začetku 

povedi, pri lastnih imenih bitij, svojilnih 

pridevnikih iz lastnih imen bitij, znanih, 

slovenskih eno- in večbesednih 

zemljepisnih lastnih imenih ter eno- in 

večbesednih stvarnih lastnih imenih 

‒ uporaba velike začetnice na začetku 

povedi, pri lastnih imenih bitij, svojilnih 

pridevnikih iz lastnih imen bitij, znanih, 

slovenskih eno- in večbesednih 

zemljepisnih lastnih imenih ter eno- in 

večbesednih stvarnih lastnih imenih 

‒ navajanje pomenov dane večpomenske 

besede 

‒ navajanje pomenov dane večpomenske 

besede 

‒ uporaba vejice med stavki ‒ uporaba vejice med stavki 

‒ v zvezi iz dveh povedi prepoznavanje 

pomenskega razmerja med njima (tj. 

sočasnost, nesočasnost, vzročnost, 

posledičnost, namernost ali pogojnost) in 

izražanje le-tega z veznikom (združitev 

zveze povedi v dvostavčno poved) 

 

‒ spoznavanje slovenskih knjižnih 

samoglasnikov ter vadenje in utrjevanje 

njihove izreke (v besedah) 

 

‒ deljenje domačih besed  

 

Ugotovila sem, da prilagoditev v prilagojenem testu 5A temelji predvsem na redukciji 

učne snovi. Prilagojeni test 5A vsebuje v primerjavi z osnovnim testom 5A pet nalog 
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manj ter ne zajema poznavanja pomenskih razmerij med povedmi, poznavanja 

samoglasnikov in deljenja besed. 

Oblika pisave (Times New Roman) je ustrezna, velikost pisave pa naj bo večja (velikost 

16 ali 18) kot v osnovnem testu, saj je tudi povečan tisk ena od možnih prilagoditev. 

 

PRILAGOJENI PREIZKUS ZNANJA 5B 

 

Test 5B je bil namenjen učenki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (bralno-

napisovalne specifične učne težave oz. disleksija ali legastenija).  

Pisava je nekoliko večja (velikost 16), saj je za ljudi z disleksijo značilno, da imajo težave 

pri prepoznavanju besed, še posebej če gre za posamezne besede brez sobesedila (1., 2., 

3., 4. in 5. naloga). Pri 6. nalogi je zaradi boljše preglednosti besedila večji razmik med 

vrsticami. Menim, da bi bila pisava lahko še večja (npr. velikost 18). Povečan tisk in večji 

razmiki med vrsticami sta pogosti prilagoditvi pri ocenjevanju učencev s specifičnimi 

učnimi težavami pri slovenščini. 

Vir:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/N

avodila_Primanjkljaji_podrocja_ucenja.pdf 

 

Tabeli pri 2. in 3. nalogi sta dovolj široki za zapis odgovorov. V tabeli pri 4. nalogi je 

premalo prostora za zapis daljše besede, npr. če učenec želi poleg samostalnika hiša 

dopisati pridevnik trinadstropna. Predlagam, da samostalnike (torba, obleka, punčka, 

hiša, avto) zapišemo v stolpcu. V vrstici poleg vsakega samostalnika bo več prostora za 

zapis treh pridevnikov. 

Pri 6. nalogi je napaka (prva beseda v 1. povedi), kar sem pojasnila že pri analizi navodil 

testa 5B. Besedilo je potrebno pregledati, da je vsebina razumljiva in smiselna, saj lahko 

v nasprotnem primeru pri učencu povzročimo zmedo. 

V pogovoru z učiteljico sem izvedela, da je imela učenka po potrebi več časa za reševanje 

testa, kar je tudi ena izmed možnih prilagoditev. 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Navodila_Primanjkljaji_podrocja_ucenja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Navodila_Primanjkljaji_podrocja_ucenja.pdf
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10 SKLEP 

Priprava diplomskega dela mi je omogočila dober vpogled v vsebine preverjanja in 

ocenjevanja znanja. Poleg ugotovitev, ki sem jih pridobila v empiričnem delu, sem med 

analizo pisnih preizkusov znanja odkrila, da se le-ti med seboj po kvaliteti zelo 

razlikujejo. Sestava kvalitetnega preizkusa znanja od učitelja zahteva veliko časa in 

strokovnega (teoretičnega) znanja, ki ga dobi med študijem na fakulteti, hkrati pa so zelo 

dragocene tudi praktične izkušnje pri delu z učenci. 

 Ali preizkusi znanja vsebujejo vsaj 50 odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo 

minimalni standardi znanja? 

Ugotovili smo, da 79 % preizkusov znanja vsebuje več kot 50 odstotkov nalog, s katerimi 

se preverjajo minimalni standardi znanja. Kljub temu moramo upoštevati, da se 

minimalni standardi ne nanašajo samo na poznavanje podatkov in dejstev, temveč 

obsegajo tudi višje ravni znanja, kot so razumevanje, uporaba …, ki naj bi jih obvladala 

večina učencev. 

 Koliko odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni znanja, vsebujejo 

preizkusi znanja? 

Z raziskavo smo ugotavljali, koliko odstotkov nalog, s katerimi se preverjajo višje ravni 

znanja, vsebujejo preizkusi znanja. Le eden izmed preizkusov znanja vsebuje manj kot 50 

odstotkov (45 %) takšnih nalog, ker večina nalog preverja najnižjo raven, tj. poznavanje. 

Presenetljiva in razveseljiva je ugotovitev, da je največ nalog na ravni uporabe, torej 

učitelji želijo preveriti sposobnost uporabe pridobljenega znanja na novih, konkretnih 

primerih in ne samo spominsko znanje. Ugotavljam pa, da so bile v celoti izpuščene vse 

tri najvišje taksonomske stopnje – analiza, sinteza in evalvacija. Zavedam se, da je še 

posebej na razredni stopnji težko sestaviti naloge na teh stopnjah. Menim, da bi morali 

biti učitelji bolj kritični pri sestavljanju vprašanj in bi morali vključiti vprašanja, ki se 

začenjajo z vprašalnicama zakaj in kako oz. zastaviti nalogo z navodilom, ki zahteva 

primerjanje, analiziranje, pojasnjevanje (ob sliki), utemeljevanje mnenja … 

 Ali preizkusi znanja pripadajo raznim tipom nalog glede na dejavnost učenca? 

Raziskava je pokazala, da se v preizkusih znanja pojavi kar 11 različnih tipov nalog glede 

na dejavnost učenca. Učitelji so uporabili največ dopolnjevalnih nalog (kar 47 % vseh 
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nalog); izbiro te vrste nalog lahko pojasnimo s tem, da dopolnjevalne naloge hitro 

popravimo in objektivno ocenimo. Na 2. in 3. mestu po številu zasledimo tvorbne (18 

nalog) in popravljalne (17 nalog) naloge, ostale vrste nalog pa se pojavljajo v manjšem 

številu. Pomembno je, da uporabimo različne tipe nalog, saj le na ta način lahko 

preverimo različne vrste in globine znanja, pri tem pa ne izpostavljamo samo enega stila 

reševanja. 

 Ali naloge v preizkusih znanja vsebujejo razumljivo in jezikovno pravilno 

navodilo? 

Ugotovili smo, da največ težav pri sestavljanju preizkusov znanja predstavljajo navodila. 

Navodila so večinoma zelo pomanjkljiva, nerazumljiva, včasih celo dvoumna. Posebno 

pozornost bi namenila jezikovni pravilnosti navodil, ker je le-ta na zelo nizki ravni. 

Učitelj je s svojim pisnim in ustnim sporočanjem zgled učencem, zato bi morali biti 

preizkusi znanja jezikovno popolnoma pravilni. Z nenatančnimi navodili in neustrezno 

rabo izrazov lahko pri učencih povzročimo zmedo, posledica tega je tudi neuspeh 

učencev pri reševanju nalog. Učitelj naj se postavi v vlogo učenca, ki razmišlja drugače, 

in naj sestavi kratka, jasna in enopomenska navodila brez pravopisnih napak. 

 Ali so preizkusi znanja ustrezno oblikovani? 

Opazovali smo tudi obliko preizkusov znanja. Povzamem lahko, da sta oblika in velikost 

pisave ustrezni, preglednost nalog je dobra. Opozorila bi na preizkuse znanja za 1. triletje, 

pri katerih mora biti več prostora oz. predvsem večji razmiki med črtami za odgovore. 

Opažam, da je veliko preizkusov znanja brez glave ali pa je glava pomanjkljiva. Glava je 

pomemben del preizkusa, saj učenec vanjo vpiše svoje podatke, za učitelja pa je dokaz o 

učenčevi oceni. Preizkus znanja brez glave je velika in zelo opazna napaka, ki si je učitelj 

ne bi smel privoščiti. 

 Ali je prilagojeni preizkus znanja ustrezno spremenjen glede na potrebe učenca s 

posebnimi potrebami? 

Zanimalo nas je, katere prilagoditve uporabljajo učitelji v preizkusih znanja za učence s 

posebnimi potrebami. Ugotovili smo, da sta edini prilagoditvi povečani tisk ali manj 

nalog oz. redukcija učne snovi. Redukcija učne snovi bi morala biti le v tem smislu, da 

naloga vsebuje manj primerov, ne smemo pa izpustiti kar več delov učne snovi. Menim, 

da bi lahko učencem s posebnimi potrebami olajšali reševanje še na druge načine, pri 
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čemer bi morali učitelji bolj upoštevati učenčeva močna področja in posebne vzgojno-

izobraževalne potrebe ter iskati nove, konkretne rešitve.  

 Ali so naloge v preizkusih znanja za 4. in 5. razred ustrezno točkovane in 

vsebujejo kriterij ocenjevanja? 

Pri preizkusih znanja je pomembno tudi ustrezno točkovanje nalog, ki pa naj bo čim bolj 

preprosto in razumljivo učencem in staršem. Opozorila bi na razmerje med točkami pri 

nalogah, pri katerih ponekod prihaja do velikih razlik. Menim, da učitelji premalo 

pozornosti posvečajo točkovanju, s tem pa tudi sebi otežujejo delo pri ocenjevanju. 

Omenimo še kriterij ocenjevanja, ki je prav tako pomemben in obvezen del preizkusa 

znanja. Ugotovili smo, da več kot polovica preizkusov znanja za 4. in 5. razred nima 

priložene ocenjevalne lestvice, kar je neustrezno, ker brez nje ne moremo določiti, koliko 

točk je potrebno zbrati za določeno oceno. 

 

Preizkusi znanja so prav zaradi svojih pomanjkljivosti dobri primeri pisnega ocenjevanja 

znanja, iz katerih se lahko marsikaj naučimo. Pri sestavljanju preizkusov znanja učiteljem 

svetujem, da se postavijo v vlogo učenca in poskušajo razmišljati, kako bo učenec 

razumel neko navodilo, koliko časa bo porabil za reševanje naloge, kakšno besedilo 

izbrati, da bo pritegnilo učenčevo pozornost …  

 

Za poglobitev raziskave bi bilo smiselno povečati vzorec preizkusov znanja ali pa bi jih 

morali pridobiti od več razrednih učiteljev. Zanimivo bi bilo preizkuse znanja analizirati 

še po drugih kriterijih, npr. dve različici istega preizkusa znanja bi primerjali in 

ugotavljali, če sta enakovredni, lahko bi ugotavljali, če so preizkusi znanja količinsko 

ustrezni (predolgi, prekratki, neprimerni za določeno razvojno stopnjo …), lahko bi bolj 

podrobno obravnavali izbiro besedil, na katera se navezujejo naloge v preizkusu znanja 

… Upam, da bo moj prispevek vsaj manjši korak k izboljšavi oz. nadgradnji preizkusov 

znanja ter da bo moje diplomsko delo nekomu predstavljalo izziv in ga motiviralo za 

nadaljnje raziskovanje problematike. 
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