
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA 
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
 

Program: kemija in biologija 
 
 
 
 

 
VSEBINSKA ANALIZA NACIONALNEGA PREIZKUSA 

ZNANJA IZ BIOLOGIJE 2011 
 

DIPLOMSKO DELO 
 

 
 

 
 
 
 

 
Mentorica: doc. dr. Jelka Strgar Kandidatka: Vesna Bačar 

 
 

Ljubljana, 2016 



 
 

Diplomsko delo je zaključek dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa kemija – 
biologija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  
Opravljeno je bilo s skupini za metodiko biološkega izobraževanja Oddelka za biologijo 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.  
 
Komisija za oceno in zagovor: 
 
Predsednica: prof.dr. Barbara Bajd 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 
 

Recenzent: prof. dr. Tom Turk 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 
 

Mentorica: doc. dr. Jelka Strgar 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 
 

 
 
 
Podpisana se strinjam z objavo svoje naloge v polnem tekstu na spletni strani Digitalne 
knjižnice Biotehniške fakultete. Izjavljam, da je naloga, ki sem jo oddala v elektronski obliki, 
identična tiskani verziji. 
 
 
Naloga je rezultat lastnega raziskovalnega dela. 
 
 

 
Vesna Bačar 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Bačar V.: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
 

I 
 

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA 
 
ŠD Dn 
DK UDK 57:37(043.2)=163.6 
KG Biologija, zunanje preverjanje znanja, nacionalno preverjanje znanja, naloge izbirnega 

tipa, naloge strukturiranega tipa 
AV BAČAR, Vesna 
SA STRGAR, Jelka (mentor) 
KZ SI-1000 Ljubljana, Večna pot 111 
ZA Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 
LI 2016 
IN VSEBINSKA ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ 

BIOLOGIJE 2011 
TD Diplomsko delo (univerzitetni študij) 
OP VII, 105 str., 37 graf., 4 sl., 41 tab., 3 pril., 24 vir. 
IJ sl 
JI sl/en 
AI Ena od oblik zunanjega preverjanja znanja je nacionalno preverjanje znanja, ki ga učenci 

opravljajo ob zaključku devetletnega osnovnošolskega programa. Z zunanjim 
preverjanjem znanja želimo dobiti čim bolj natančen in objektiven vpogled v znanje 
učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja omogočimo učencem in njihovim staršem, 
učiteljem, šolam in institucijam, ki se ukvarjajo z izobraževanjem informacije o 
uspešnosti pri doseganju ciljev in standardov, določenih z učnimi načrti ter preveriti, 
kakšna je kakovost poučevanja in učenja. S takim preverjanjem lahko ugotovimo 
morebitne  pomanjkljivosti in si z njihovo pomočjo prizadevati za kakovostnejše učenje 
in poučevanje v prihodnje. 
V šolskem letu 2010/2011 je bil eden od štirih predmetov, ki se je preverjal kot tretji 
predmet, tudi biologija. Preizkus je opravljalo 5683 učencev, katerih povprečni uspeh je 
bil 48,02 %. Pomanjkljivost teh rezultatov je, da temeljijo samo na razlikovanju med 
popolnoma pravilnimi odgovori in vsemi drugimi odgovori. Ker je tudi v odgovorih, ki 
niso popolnoma pravilnih skrita pomembna informacija o znanju učencev, je smiselno 
opraviti še temeljitejšo vsebinsko analizo preverjanja znanja. Zato se bomo v naši 
raziskavi osredotočili predvsem na to, koliko in kakšni so delno pravilni odgovori, delno 
nepravilni in popolnoma nepravilni odgovori. Z analizo naključno izbranega vzorca (184 
preizkusov znanja),  bomo dobili natančnejši vpogled v dejansko biološko znanje 
učencev ob koncu devetega razreda na nacionalnem preverjanju znanja leta 2011.  

 
 



Bačar V.: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
 

II 
 

KEYWORDS DOCUMENTATION 
DN Dn 
DC UDK 57:37(043.2)=163.6 
CX Biology ,external assessment, national assessment of knowledge, multiple choice 

questions, structured questions  
AU BAČAR, Vesna 
AA STRGAR, Jelka (supervisor) 
PP SI-1000 Ljubljana, Večna pot 111 
PB University of Ljubljana, Biotechnical faculty, Department of Biology 
PY 2016 
TI CONTENT ANALYSIS OF THE NATIONAL  EXAM IN BIOLOGY KNOWLEDGE 

2011 
DT Graduation Thesis (University studies) 
NO VII, 105 pg., 37 graph., 4 pic., 41 tab., 3 app., 24 ref. 
LA sl 
AL sl/en 
AB One form of external knowledge assesment is the national assessment of knowledge at 

the end of the ninth grade in elementary schools. External testing tries to acquire the most 
objective and accurate insight into students knowledge. With national assessment of 
knowledge we enable students, their parents, teachers, schools and instituitions dealing 
with education to excess information about success in achieving objectives and 
standards, provided in national curriculum and allow them to check quality of teaching 
and learning. With this kind of assessment we can determine deficiencies and with their 
help we can  improve how we teach and learn in the future. In the school year 2011/2012, 
one of the four subjects being assessed in the national assessment of knowledge was 
biology. There where 5683 participants in the national assessment of knowledge in 
biology. There average score was 48,02%. Results are also available on the website of 
the National Examination Centre, which conducted the national assessment of 
knowledge. The disadvantage of the results is that they are based only on the difference 
betwen the correct answers and all other replies. Due to the fact that even not fully correct 
answers contain vital information about students knowledge, it is sensible to conduct an 
the even more thorough analysis of national assessment of knowledge. That is why in 
our analysis we will focus on the partially correct, partially incorrect and incorrect 
answers. By analysing randomly selected examinations from national assessment of 
knowlegde 2011 (184 examinations), we will acquire more detailed information about 
knowledge in biology at the end of the ninth grade. 

 



Bačar V.: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
 

III 
 

KAZALO 
 
TEORETIČNI 
DEL………………………………………………………………........................………….…1 
1.UVOD……………………………………………………………….................................….1 
1.1.Definiciji učenja in znanja………………………………………………………................1 
1.2.Taksonomije znanja………………………………………………………….…………….2 
1.2.1.Bloomova taksonomija……………………………………………………………..……2 
1.3.Preverjanje znanja………………………………………………………………….………3 
1.4.Vrste nalog za preverjanje znanja…………………………………………………….……4 
2.NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA PO TRETJEM OBDOBJU…………………....…..5 
2.1.Definicija NPZ………………………………………………………………………….….5 
2.2.Zgodovina NPZ v Republiki Sloveniji……………………………………………..………6 
2.3.Cilji NPZ……………………………………………………………………………….…..6 
2.4.Načela NPZ…………………………………………………………………………….…..7 
2.5.Zakonska podlaga za izvedbo NPZ v osnovnih šolah……………………………………...8 
2.6.Predmetne komisije……………………………………………………………….………..8 
2.7.Postopek sestavljanja NPZ in razlaga posameznih faz sestavljanja……………………..…9 
2.8.Napotki Državne komisije za vodenje NPZ v osnovni šoli za sestavo NPZ……….…….10 
3.STATISTIČNI PARAMETRI………………………………………………………….......12 
3.1.Povprečno število točk……………………………………………………………….…...12 
3.2.Standardni odklon………………………………………………………………….……..12 
3.3.Indeks težavnosti (IT)……………………………………………………………….……13 
3.4.Indeks zanesljivosti (IZ)…………………………………………………..………………13 
3.5.Indeks diskriminativnosti (ID)………………………………………………….………...14 
4.BIOLOGIJA KOT PREDMET V SKLOPU NPZ…………………………………....…….14 
4.1.Opredelitev…………………………………………………………………………….….14 
4.2.Splošni cilji…………………………………………………………………….…………16 



Bačar V.: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
 

IV 
 

4.3.Operativni cilji in vsebine…………………………………………………………….…..18 
4.4.Načini in ravni preverjanja znanja…………………………………………………….….18 
5.NPZ IZ BIOLOGIJE V ŠOLSKEM LETU 2010/2011………………………………....….19 
5.1.Priprava in izvedba NPZ iz biologije v šolskem letu 2010/2011…………….…………...19 
5.2.Lastnosti NPZ iz biologije v šolskem letu 2010/2011………………………….………...20 
5.3.Rezultati NPZ iz biologije v šolskem letu 2010/2011……………………….…………...22 
5.3.1.Porazdelitev odstotnih točk…………………………………………………..…………22 
5.3.2.Osnovni statistični podatki…………………………………………………………..….24 
5.3.3.Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli………………………..………25 
5.3.4.Uvedene novosti  v šolskem letu 2010/2011…………………………………………...25 
EMPIRIČNI DEL………………………………………………………...…………………..26 
6.CILJI, HIPOTEZE IN METODE DELA……………………………………………….......26 
6.1.Cilji……………………………………………………………………………………..…26 
6.2.Hipoteze……………………………………………………………………………….….26 
6.3.Metode dela…………………………………………………………………………….…26 
7.REZULTATI………………………………........…………………………………………..28 
7.1.Analiza nalog 1 – 12……………………………….……………………………………..28 
7.2.Analiza nalog 13 – 21……………………………………………………………….……47 
8.RAZPRAVA………………………………………………………………………....……..86 
8.1.Rezultati vsebinske analize nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2006……….…..89 
8.2.Rezultati vsebinske analize NPZ iz biologije 2009 (Krvina, 2009) in primerjava z analizo 
iz leta 2006 (Moštrokol, 2006)……………………………………………………...………...91 
8.3.Rezultati vsebinske analize NPZ iz biologije 2011 in njihova primerjava z rezultati 
vsebinskih analiz NPZ iz biologije v letih 2006 in 2009………………………………...…...94 
9.SKLEPI………………………………………………………………………………....…..99 
10.POVZETEK……………………………………………………………..……………….101 
VIRI IN LITERATURA……………………………………………….......………………..102 
PRILOGE:……………………………………………………………...……………………105 
 



Bačar V.: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
 

V 
 

KAZALO GRAFOV 
 
Graf 1: Porazdelitev odstotnih točk pri biologiji z obarvanimi območji, tretje obdobje 
 (n = 5683; redni rok) (Vehovec, 2011)……………………………………....………...…….23 
Graf 2: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 1 (n = 184)….......……………………..30 
Graf 3: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 3 (n = 184)……………………...……..32 
Graf 4: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 4 (n = 184)………………………...…..33 
Graf 5: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 5 (n = 184)……………………...……..35 
Graf 5: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 5 (n = 184)………………………….....36 
Graf 7: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 6 (n = 184)……………………...……..37 
Graf 8: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 7 (n = 184)………………………...…..39 
Graf 9: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 8 (n = 184)………………………...…..40 
Graf 10: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 9 (n = 184)……………………...……42 
Graf 11: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 10 (n = 184)……………………...…..43 
Graf 12: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 11 (n = 184)………………….......…..45 
Graf 13: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 12 (n = 184)……………………….....46 
Graf 14: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 13.1 (n = 184)………………………..49 
Graf 15: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 13.2 (n = 184)…………………...…...51 
Graf 16: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 13.3 (n = 184)………………...……...52 
Graf 17: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 14.1 (n = 184)……………………......54 
Graf 18: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 14.2 (n = 184)……………………......56 
Graf 19: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 15.1 (n = 184)…………………...…...58 
Graf 20: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 15.2 (n = 184)…………………...…...59 
Graf 21: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 16.1 (n = 184)……………………......62 
Graf 22: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 16.2 (n = 184)……………………......64 
Graf 23: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 17.1 (n = 184)…………………...…...66 
Graf 24: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 17.2 (n = 184)……………………......68 
Graf 25: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 18.1 (n = 184)………………………..70 



Bačar V.: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
 

VI 
 

Graf 26: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 18.2 (n = 184)…………………...…...71 
Graf 27: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 19.1 (n = 184)……………………......74 
Graf 28: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 19.2 (n = 184)………………………..75 
Graf 29: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 20.1 (n = 184)…………………...…...77 
Graf 30: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 20.2 (n = 184)……………………......79 
Graf 31: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 20.3 (n = 184)…………………...…...82 
Graf 32: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 21.1 (n = 184)………………………..84 
Graf 33: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 21.2 (n = 184)………………...……...86 
Graf 34: Zbirni graf  odgovorov v nalogah strukturiranega tipa v sklopu NPZ iz biologije 
2006 za naključno izbran vzorec populacije (n = 125). (Vir: Moštrokol, 2006)……………..89 
Graf 35: Primerjava deležev popolnoma pravilnih odgovorov na strukturirane naloge v sklopu 
NPZ iz biologije 2006 za naključno izbran vzorec (n = 125) in celotno populacijo.                 
(Vir: Moštrokol, 2006)……………………………………………………………………......90 
Graf 36: Primerjava deležev popolnoma pravilnih odgovorov na strukturirane naloge v sklopu 
NPZ iz biologije 2009 za naključno izbran vzorec (n = 163) in celotno populacijo.                  
(Vir: Krvina, 2009)………………………………………………………………….......……92 
Graf 37: Zbirni graf karakterizacije odgovorov v nalogah strukturiranega tipa v sklopu NPZ iz 
biologije 2009 za naključno izbran vzorec populacije (n = 163). (Vir: Krvina, 2009)…….....93 
 
KAZALO TABEL 
 
Tabela 1: Vsebina predmeta naravoslovje ter obseg posameznih vsebin (Zupan in sod., 1998, 
str. 6)……………………………………………………………………….…………………15 
Tabela 2: Vsebina predmeta Biologija ter obseg posameznih vsebin (Verčkovnik in sod., 
1998, str. 6)………………………………………………………………….………………..17 
Tabela 3: Osnovni statistični podatki NPZ (redni rok)………………………………...……..24 
Tabela 4: Deleži učencev, ki niso odgovorili na naloge na NPZ iz biologije 2011……...…...28 
Tabela 5: Lastnosti naloge 1………………………………………………...………………..29 
Tabela 6: Lastnosti naloge 2……………………………………………………………...…..31 
Tabela 7: Lastnosti naloge 3…………………………………………………………...……..33 
Tabela 8: Lastnosti naloge 4…………………………………………………………...……..34 



Bačar V.: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
 

VII 
 

Tabela 9: Lastnosti naloge  5……………………………………………………………...….35 
Tabela 10: Lastnosti naloge 6……………………………………………………………...…37 
Tabela 11: Lastnosti naloge 7……………………………………………………………...…38 
Tabela 12: Lastnosti naloge 8…………………………………………………………...……40 
Tabela 13: Lastnosti naloge 9………………………………………………………...………41 
Tabela 14: Lastnosti naloge 10……………………………………………………...………..43 
Tabela 15: Lastnosti naloge 11…………………………………………………………...…..44 
Tabela 16: Lastnosti naloge 12…………………………………………………………...…..46 
Tabela 17: Lastnosti naloge 13.1…………………………………………………...………...48 
Tabela 18: Lastnosti naloge 13.2……………………………………………………...……...49 
Tabela 19: Lastnosti naloge 13.3………………………………………………………...…...51 
Tabela 20: Lastnosti naloge 14.1……………………………………………………...……...53 
Tabela 21: Lastnosti naloge 14.2 (Biologija – preizkus znanja, 2011)…………….......……..55 
Tabela 22: Lastnosti naloge 15.1 (Biologija – preizkus znanja, 2011)…………………...…..57 
Tabela 23: Lastnosti naloge 15.2…………………………………………………………......58 
Tabela 24: Lastnosti naloge 16.1………………………………………………………...…...61 
Tabela 25: Lastnosti naloge 16.2……………………………………………………...……...63 
Tabela 26: Lastnosti naloge 17.1………………………………………………………...…...65 
Tabela 27: Lastnosti naloge 17.2……………………………………………………...……...67 
Tabela 28: Lastnosti naloge 18.1………………………………………………...…………...69 
Tabela 29: Lastnosti naloge 18.2………………………………………………………...…...70 
Tabela 30: Lastnosti naloge 19.1……………………………………………………...……...72 
Tabela 31: Lastnosti naloge 19.2………………………………………………………...…...75 
Tabela 32: Lastnosti naloge 20.1……………………………………………………...……...76 
Tabela 33: Lastnosti naloge 20.2……………………………………………………...……...78 
Tabela 34: Lastnosti naloge 20.3……………………………………………………...……...81 
Tabela 35: Lastnosti naloge 21.1……………………………………………………...……...83 
Tabela 36: Lastnosti naloge 21.2………………………………………………………...…...85 



Bačar V.: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 
 

VIII 
 

Tabela 37: Prikaz ciljev, ki so jih preverjale naloge z manj kot 40 % popolnoma pravilnih 
odgovorov – NPZ iz biologije 2009. (Vir: Moštrokol, 2006)……………………………...…91 
Tabela 38: Prikaz ciljev, ki so jih preverjale naloge z manj kot 40 % popolnoma pravilnih 
odgovorov – NPZ iz biologije 2009. (Vir: Krvina, 2009)………………………………...….94 
Tabela 39: Primerjava rezultatov NPZ leta 2006, 2009 in 2011………………………...……95 
Tabela 40: Prikaz značilnih pomanjkljivosti oz. tipičnih napačnih odgovorov…………...….99 
Tabela 41: Prikaz ciljev/standardov, ki so jih preverjale naloge, uvrščene nad modro območje 
pri NPZ iz biologije 2011……………………………………………………………..……..100 
 
KAZALO SLIK 
 
Slika 1: Razporeditev tretjega predmeta na NPZ v 9. razredu za šolsko leto 2010/2011 po 
osnovnih šolah (Vehovec, 2011, str. 32)……………………………………………...………19 
Slika 2: Prikaz popolnoma pravilnega odgovora pri nalogi 16.1. (Biologija – preizkus znanja, 
2011)………………………………………………...........…………………………………..61 
Slika 3: Prikaz pravilnega reševanja naloge 20.3. (Navodila za vrednotenje, 2011)............…81 
Slika 4: Število poizvedb glede na vrsto napake pri NPZ iz biologije 2011. (Vir: Letno 
poročilo, 2011)……………………………………………………………………………......97
 



Bačar V.: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

1 
 

TEORETIČNI DEL 
 
1. UVOD 

 
Pričujoča diplomska naloga vsebinsko analizira rezultate nacionalnega preverjanja znanja 
iz biologije za učence 9 razreda osnovne šole v šolskem letu 2009/2010. Rezultati analize 
so primerjani z rezultati predhodnih raziskav. Definirani so vzroki za posamezne dosežene 
rezultate. Kritično je ocenjena današnja vloga nacionalnega preverjanja znanja iz biologije.  
Opomba:   
V času izvedbe nacionalnega preizkusa znanja iz biologije  v letu 2009 je veljal star učni 
načrt za biologijo, se v tem delu naslanjam na učni načrt kljub temu, da je v času pisanja 
dela vstopil v veljavo nov učni načrt. 
 

 
PREIZKUSI ZNANJA 
 

1.1.  Definiciji učenja in znanja 
 

Definicija učenja Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo se glasi: 
»Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, 
spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju 
podedovanih vedenjskih vzorcev« (Dostal, 2004, str. 6). 
V delu Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli (2005, str. 9) pa je znanje 
opredeljeno takole: »Ob upoštevanju različnih pojmovanj znanje lahko opredelimo v dveh 
pomenih, to je v ožjem in v širšem pomenu. V znanje v ožjem pomenu sodijo osvojeni podatki, 
pojmi, zveze med njimi, teorije ... V širšem pomenu pa pojem znanje zajema tudi procese 
primerjanja, razvrščanja, analiziranja, abstrahiranja, presojanja, posploševanja ... in zavedanje 
teh procesov, ki omogočajo osvajanje in različno uporabo ožjega znanja pri reševanju 
problemov, še posebno v realnih življenjskih situacijah«  
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1.2.  Taksonomije znanja 
 

Taksonomija je »urejena klasifikacija v značilne kategorije po rastoči stopnji sorodnosti ali 
podobnosti« (Tavzes, 2002). »Za kakovostno ocenjevanje kandidatovega znanja in izboljšanje 
veljavnosti ocenjevanja so nam v pomoč različne taksonomije znanja. Omogočajo nam, da 
sistematiziramo in ocenjujemo različne vidike znanja« (Zupanc, 2010, str. 21). Poznamo 
različne taksonomije znanja: 

- Bloomovo (podrobneje predstavljena v Poglavju 1.2.1.), 
- Marzanovo (razdelitev znanja na vsebinsko in procesno), 
- Gagnejevo in Aleksandrovo (delitev znanja na deklarativno, proceduralno in 

kondicionalno), 
- TIMSS-ovo (kognitivna področja naravoslovja: poznavanje, uporaba, sklepanje). 

 
1.2.1. Bloomova taksonomija 

 
Bloomova taksonomija kognitivnih ciljev je primerna za preverjanje informativnih ciljev 
(znanje učencev). Sestavlja jo naslednjih šest stopenj znanja (Sentočnik, 2002): 

I. Poznavanje. 
Poznavanje se odraža v prepoznavi in priklicu dejstev, terminov, simbolov, pravil, 
postopkov ter pri obnavljanju in ponavljanju razlag ter interpretacij. Miselni proces, ki 
je prisoten pri tej taksonomski stopnji je pomnenje. 

II. Razumevanje. 
Za razumevanje so bistvene naslednje sposobnosti: predelava in sistematiziranje znanja, 
ponotranjenje dojemanja smisla, povzemanje bistva sporočil na osnovi lastne miselne 
predelave. Prisotni miselni procesi so: zmožnost oblikovanja principov na podlagi 
primerov, izmišljanje lastnih primerov, ustvarjanje razlag z različno namembnostjo. 

III. Uporaba. 
Ta stopnja se kaže v zmožnosti uporabe naučenih znanj in prenosu le-teh v nove situacije 
ter v aplikaciji splošnih idej, teorij, principov itd. v konkretnih situacijah. 

IV. Analiza. 
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Analiza je razstavljanje sporočila na sestavne dele na način, da je njihova relativna 
hierarhija  jasna (da so jasni njihovi medsebojni odnosi). 

V. Sinteza. 
Sinteza je zmožnost povezovanja posameznih delov oz. elementov v novo, smiselno 
celoto. Paziti moramo, da pri sintezi ne gre za obnavljanje že znanih postopkov in 
interpretacij, ampak za samostojno interpretacijo nepoznane problematike in 
samostojno načrtovanje novih strategij. Miselni proces na tej taksonomski stopnji je 
divergenten in zahteva ustvarjalnost in izvirnost. 

VI. Evalvacija (vrednotenje). 
Evalvacija oz. vrednotenje se nanaša na presojo idej, argumentov, rešitev, metod ali 
konkretnih predmetov v skladu z določenimi nameni oz. kriteriji. Prisotno je 
sistematično vrednotenje, ki je posledica globljega razumevanja in sposobnost analize 
v skladu z določenimi kriteriji, ki so lahko notranji ali zunanji. 

Stopnje Bloomove taksonomije so med seboj hierarhično povezane, kar pomeni, da je 
obvladanje nižjih stopenj pogoj za obvladanje višjih. V nacionalnem preverjanju znanja se 
uporablja prirejena Bloomova taksonomija kognitivnih ciljev, ki ima tri stopnje, in sicer:  
poznavanje (I. taksonomska raven), razumevanje in uporaba (II. taksonomska raven) ter 
samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, vrednotenje (III. 
taksonomska raven). 
 

1.3.  Preverjanje znanja 
 

»Temeljni namen vsakega preverjanja in ocenjevanja znanja je izboljšati znanje učencev. 
Preverjanje in ocenjevanje znanja soodločata o kakovosti pouka (kaj in kako poučujemo), zato 
je treba poznati tehnike preverjanja in ocenjevanja znanja, hkrati pa tudi izboljšati kakovost 
poučevanja in učenja. Kakovost je odvisna od poznavanja in razumevanja ciljev oz. 
standardov znanja, smiselne rabe oblik in metod dela ter (predvsem pri športni vzgoji) tudi od 
materialnih pogojev za delo« (Kovač in sod., 2002). 
Ločimo notranje in zunanje preverjanje znanja. Notranje preverjanje se nanaša na preverjanje 
znanja, ki ga opravi učitelj, ki je z učenci tudi obravnaval snov. Isti učitelj tudi oceni znanje 
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učencev. Rezultatov notranjega preverjanja na določeni šoli ni mogoče objektivno primerjati z 
notranjimi preverjanji, ki so jih opravili učitelji z drugih šol. V nasprotju s tem pa je namen 
zunanjega preverjanja znanja omogočiti enake možnosti preverjanja in ocenjevanja ter 
možnost primerjave rezultatov v celotni populaciji, ki je istočasno opravila zunanje 
preverjanje znanja. Naloge za tako preverjanje sestavijo pedagoški strokovnjaki. Velikokrat 
ločnica med notranjim in zunanjim preverjanjem znanja ni povsem ostro določena (Tori, 
2008). 
Med zunanja preverjanja znanja uvrščamo tudi nacionalno preverjanje znanje. 

 
1.4.  Vrste nalog za preverjanje znanja 

 
Naloge za pisno preverjanje znanja delimo na naslednje tipe (Zupanc, 2010): 

a. Objektivne naloge: 
- naloge zaprtega tipa (naloge izbirnega tipa, alternativnega tipa, naloge 

povezovanja in urejanja), 
- naloge odprtega tipa (naloge dopolnjevanja in kratkih odgovorov). 

b. Subjektivne naloge; 
- naloge esejskega tipa, 
- strukturirane naloge (uporabne naloge, temelječe na uporabi določenega 

specifičnega strokovnega postopka, uporabne naloge brez določenega 
specifičnega postopka, izdelava grafičnih upodobitev, izdelava preglednic). 

 
Velja poudariti, da so lahko naloge tudi mešanega tipa (kombinacija objektivnih in subjektivnih 
nalog). 
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2. NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA PO TRETJEM OBDOBJU 
 

 
2.1.  Definicija NPZ 

 
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je oblika zunanjega preverjanja znanja, ki je izvedeno 
pod enakimi pogoji in ob enakem času v celotni državi (Bečaj, 2008). 
V 64. členu Zakona o osnovni šoli (1996) je med drugim zapisano: 
»Ob koncu drugega obdobja je nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno, ob koncu 
tretjega obdobja pa je za vse učence obvezno… 
…  
Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z 
zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika ali 
italijanskega oziroma madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, matematike in 
tretjega predmeta.  
 … 
Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. 
razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo 
nacionalno preverjanje znanja. V mesecu marcu minister določi, iz katerega tretjega predmeta 
se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni osnovni šoli.  
Učenci, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne morejo udeležiti 
nacionalnega preverjanja znanja ob koncu tretjega obdobja, imajo pravico do opravljanja 
nacionalnega preverjanja znanja v naknadnem roku.« 
 
NPZ ob koncu tretjega obdobja poteka v rednem in naknadnem roku. O utemeljenosti razlogov 
za opravljanje NPZ v naknadnem roku odloča ravnatelj ali njegov namestnik za izvedbo NPZ 
(Nacionalno preverjanje znanja, 2006). 
V skladu s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport z dne 1. 7. 2008, se na podlagi predhodnega 
soglasja učenca in staršev, dosežek NPZ lahko upošteva kot eno izmed meril v primeru 
omejitve vpisa v srednjo šolo. Upošteva se, če ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem 
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postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda (Nacionalno 
preverjanje znanja, 2006). 
 

 
2.2.  Zgodovina NPZ v Republiki Sloveniji 

 
V Sloveniji so se NPZ uvedli v šolskem letu 2000/2001. 
Na začetku je imelo NPZ več funkcij. Ena izmed teh je bila selekcijska funkcija, kar pomeni, 
da se je na temelju dosežkov odločalo o tem, ali je znanje posameznega učenca zadostno za 
dokončanje obveznega šolanja. Poleg tega so dosežki odločali tudi o tem, ali posamezen učenec 
lahko napreduje na izbrano srednjo šolo z omejenim vpisom (Bečaj, 2008). 
S spremembo zakonodaje je s šolskim letom 2005/2006 NPZ po tretjem obdobju izgubilo vpliv 
na končni uspeh končanega obveznega šolanja in vlogo pri prehajanju na višjo raven 
izobraževanja. Druga funkcija NPZ, ki je aktualna še danes, pa je formativna in podpira 
decentralizacijo šolskega sistema, povečevanje avtonomnosti šol, razvoj filozofije, ki je 
značilna za učeče se skupnosti, oblikovanje razvojnih timov, procesno naravnanost šol (Bečaj, 
2008). 
 

2.3.  Cilji NPZ 
 

Temeljne cilje NPZ lahko razberemo iz 64. člena Zakona o osnovni šoli (1996), v katerem je 
med drugim zapisano: 
»Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem 
znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: 
nacionalno preverjanje znanja). 
 
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.« 
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NPZ pokaže le del vsega znanja učencev in zato z njim ne moremo ovrednotiti njihovega 
celotnega znanja. To otežuje pretvorbo posameznih dosežkov v šolsko oceno. Dosežki NPZ so 
zato zgolj dodatna informacija (kot je navedeno v Zakonu o osnovni šoli, 1996), ki dopolnjuje 
vse ostale informacije o znanju učencev (Bečaj, 2008). 
Učenci lahko s svojim dosežkom na NPZ kritično ovrednotijo lastno delo, saj so svoj dosežek 
dosegli pod enakimi pogoji kakor njihovi vrstniki. Učitelji z NPZ dobijo podatek o znanju svoji 
učencev in o svojem doseganju standardov iz učnih načrtov. Šolam ti preizkusi pomagajo 
ovrednotiti kakovost njihovega dela in imajo pomembno vlogo pri načrtovanju razvoja šole, 
izobraževanja učiteljev itd. Za strokovne institucije pa so rezultati NPZ pomembni za oceno 
izobraževalnega sistema na nacionalni ravni (Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v 
osnovni šoli, 2005). 
 
Če povzamemo, »cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev in to vgraditi v 
prizadevanje za kakovostnejše učenje in poučevanje« (Nacionalno preverjanje znanja, 2006). 
 
 

2.4.  Načela NPZ 
 

Načela NPZ so naslednja (Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2005, str. 
5-7): 

- »Namen in pogoji preverjanja znanja morajo biti vselej jasno izraženi.« 
- »Preverjanje mor biti vselej v korist učencev.« 
- »Z NPZ preverjamo standarde, zapisane v učnih načrtih.« 
- »Preverjanje znanja z NPZ mora biti veljavno, zanesljivo, objektivno in občutljivo.« 
- »Preverjanje znanja z NPZ mora biti nepristransko do vseh učencev.« 
- »NPZ mora učencem omogočati, da pokažejo različne vrste in ravni znanja.« 
- »Učitelje je treba čimbolj vključiti v proces nacionalnega preverjanja znanja.« 
- »Preverjanje znanja z NPZ mora dati uporabne informacije.« 
- »Dosežke NPZ je dovoljeno uporabiti samo za namene, za katere jih je možno veljavno 

uporabiti.« 
- »Potrebna je nenehna evalvacija NPZ.« 
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2.5.  Zakonska podlaga za izvedbo NPZ v osnovnih šolah 

 
NPZ se izvaja na podlagi naslednjega zakona, pravilnikov in drugih dokumentov (Vehovec, 
2011): 

- Zakon o osnovni šoli (ZOsn; Ur. L. RS, št. 12/1996; zadnja sprememba: Ur. l. RS, št. 
40/2012 – Zakon o uravnoteženju javnih financ). 

- Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 67/2005; zadnja 
sprememba Ur. l. RS, št. 2/2010). 

- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 
(Ur. l. RS, št. 73/08; zadnja sprememba ). 

- Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 63/08 in 45/10). 
- Podrobnejša navodila o šolskem koledarju  – 2. del  
- Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 59/08).  
- Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli (sprejela Državna komisija za 

vodenje nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, december 2005). 
- Navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli (leto). 
- Napotki za pripravo preizkusov znanja v osnovni šoli (leto). 

 
Dodatne informacije je moč dobiti tudi v naslednjih dveh dokumentih (Nacionalno preverjanje 
znanja, 2006):  

- Informacije za učence in starše (v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku), 
- Terminološki slovarček NPZ). 

 
 
2.6.  Predmetne komisije 

 
Osnovna naloga predmetnih komisij (opredeljena v Pravilniku o nacionalnem preverjanju 
znanja v osnovni šoli, 2005) je priprava in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja.  
Število članov v komisiji je odvisno od števila preverjanj pri nekem predmetu. Predmetna 
komisija za biologijo pripravlja gradiva za NPZ samo ob koncu tretjega obdobja in jo sestavljajo 
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predsednik in najmanj trije člani, od katerih sta vsaj dva učitelja in en svetovalec Zavoda RS za 
šolstvo (Vehovec, 2011). 
 

2.7.  Postopek sestavljanja NPZ in razlaga posameznih faz sestavljanja 
 

Postopek sestavljanja NPZ, ki ga predpiše Državna komisija za vodenje nacionalnega 
preverjanja znanja v osnovni šoli je sestavljen iz petih faz (Žagar, 2002): 

- Določitev učnih ciljev oziroma standardov znanja in učnih vsebin, ki jih bomo preverjali 
s preizkusom znanja ter določitev števila nalog v okviru vsakega cilja in določene 
vsebine (mrežni diagram).  

- Določitev deleža različnih taksonomskih ravni.  
- Določitev tipa nalog. 
- Analiza nalog.  
- Preverjanje merskih karakteristik preizkusa znanja.  
 

V prvi fazi je pomembno, da upoštevamo taksonomske ravni ciljev in standardov, izberemo 
vsebine glede na njihovo reprezentativnost in se za število nalog odločimo na osnovi 
pomembnosti učnih ciljev in učnih vsebin. Struktura mrežnega diagrama naj se iz leta v leto 
čim manj spreminja. 
V drugi fazi določim delež različnih taksonomskih ravni. Priporočila Državne komisije so 
naslednja: I. taksonomska stopnja - 30 %, II. taksonomska stopnja – 35 %  ter III. taksonomska 
stopnja -  35 %.  
Tip nalog izberemo z ozirom na učne cilje in standarde, ki jih bomo preverjali. 
V četrti fazi ugotavljamo težavnost (izračunamo odstotek učencev, ki so nalogo pravilno rešili) 
in diskriminativnost nalog (kako posamezne naloge rešujejo učenci z višjimi skupnimi dosežki 
v primerjavi z učenci z nižjimi skupnimi dosežki) ter privlačnost posameznih odgovorov pri 
nalogah izbirnega tipa (na osnovi odstotka učencev, ki so izbrali posamezne odgovore). Ta 
analiza je mogoča šele po izvedbi preverjanja znanja, rezultati pa so v pomoč predmetnim 
komisijam pri presojanju nalog v novih preizkusih znanja. 
V zadnji fazi se preverja merske karakteristike. med najpomembnejše uvrščamo veljavnost, 
zanesljivost, objektivnost in občutljivost (Žagar, 2002): 
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- Preizkus je vsebinsko veljaven, ko preverja učne cilje oz. standarde znanja, določene v 
učnem načrtu.  

- Zanesljivost se kaže v ponovljivosti dosežkov istih učencev, po določenem času in z 
istim preizkusom znanja.  

- Objektivnost se kaže v nepristranskem vrednotenju odgovorov učencev.  
- Ustrezno občutljivost dosežemo z vključitvijo različno težkih nalog v preizkus. 

 
 
2.8.  Napotki Državne komisije za vodenje NPZ v osnovni šoli za sestavo NPZ 

 
Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli vsako leto pripravi 
konkretne napotke predmetnim komisijam v dokumentu Napotki za pripravo preizkusov NPZ. 
Bistveni napotki so naslednji (Napotki za pripravo preizkusov znanja v osnovni šoli, 2009): 

- Sestava preizkusa znanja mora izhajati iz učnega načrta (preverja se samo učne cilje in 
standarde znanja, ki jih določa posamezen učni načrt). 

- Preizkus znanja mora vsebovati vse, v učnih načrtih predpisane, ravni standardov 
znanja. Razmerje med standardi znanj določijo predmetne komisije v mrežnem 
diagramu. 

- Smiselna razporeditev nalog je takšna, da je na začetku preizkusa več enostavnejših 
nalog, na koncu pa so skoncentrirane zahtevnejše naloge. 

- Če je možno, naj bodo naloge razvrščene po tipih nalog in ne po vsebini. 
- Preizkus naj ne vsebuje preveč različnih tipov nalog. 
- Ustreznejše so naloge, ki so zastavljene v obliki vprašanja, v primerjavi z nalogami v 

obliki nedokončanega stavka. 
- Pri nalogah izbirnega tipa ni priporočljivo, da so manj kot 3 odgovori ali več kot 4 do 5 

odgovorov. 
- Za preverjanje zelo zahtevnih (doseglo jih je manj kot 20 % učencev) ali zelo enostavnih 

(doseglo jih je več kot 90 % učencev) učnih ciljev ni ustrezna uporaba izbirnega tipa 
nalog. 

- Vsi odgovori pri nalogah izbirnega tipa morajo biti približno enako obsežni in 
razvrščeni po naključnem vrstnem redu ali abecednem vrstnem redu. 

- Besedila, skice, zemljevidi ipd. morajo biti pred vprašanji oz. nalogami, in ne obratno. 
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- Priporočljivo je določiti mesto, kamor učenec napiše odgovor pri nalogah kratkih 
odgovorov. 

- Vprašanj ne smemo jemati neposredno iz učbenikov. 
- Ustrezneje je, da se uporabi trdilna namesto nikalne oblike vprašanja. 
- Pri nalogah tipa povezovanja mora biti v enem stolpcu več postavk (dve do tri postavke 

več), kot v drugem. 
- Na začetku preizkusa mora biti za vsak tip naloge navodilo, v katerem mora biti 

učencem razumljivo razložen tip naloge, koliko pravilnih odgovorov vsebuje 
posamezna naloga in kako se rešuje. Izjeme so naloge tipa povezovanja in urejanja, saj 
ima vsaka naloga tega tipa svoje posebno navodilo. 

- Učenci morajo biti v splošnih navodilih opozorjeni, naj preskočijo naloge, ki se jim 
zdijo pretežke. 

- Pri vezanih nalogah učencev ne kaznujemo večkrat z nedodeljenimi točkami.  
- Točkovanje naj bo čim preprostejše (uporabljajmo cela števila in ne decimalk). Če je 

neka naloga točkovana z več kot eno točko, morajo biti točkovani tudi delno pravilni 
odgovori. 

- Pri vrednotenju odgovorov pri nalogah izbirnega ali alternativnega tipa ne uporabljamo 
korekcij zaradi ugibanja. 

- Ne zastavljamo vprašanj, ki posegajo v intimnost učencev. 
- Za reševanje preizkusa morajo imeti učenci na voljo dovolj časa. 
- Predlagano maksimalno število točk pri posameznem preizkusu naj ne presega 60 točk. 
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3. STATISTIČNI PARAMETRI 
 

Za ustrezen prikaz in analizo rezultatov dosežkov NPZ je potrebno definirati določene 
statistične parametre. 
 

 
3.1. Povprečno število točk 

 
Povprečno število točk vseh učencev, tj. t , izračunamo po enačbi 1 (Friš, 2009): 

1

n
j

j
t

t n
  ,           (1) 

pri čemer je tj število doseženih točk j-tega učenca, n pa število vseh učencev. 
Če rezultat, ki ga dobimo s pomočjo enačbe 1 (tj. povprečno število točk), delimo s celotnim 
številom možnih točk, dobimo povprečno število odstotnih točk. 
 

3.2.  Standardni odklon 
 

Standardni odklon določimo s pomočjo enačbe 2 (Friš, 2009): 

2
1
( )n

j
j

t t
n




  
.         (2) 

Standardni odklon meri povprečno odstopanje od povprečne vrednosti. 
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3.3.  Indeks težavnosti (IT) 
 

Indeks težavnosti izračunamo po enačbi 3 (Friš, 2009): 

_ max
i

i

tIT t ,          (3) 

pri čemer je it povprečno število doseženih točk pri i-ti nalogi, ti_max pa maksimalno možno 
število točk pri i-ti nalogi.  
»Indeks težavnosti oziroma povprečje doseženih odstotnih točk pove, kako zahteven je 
preizkus znanja.  Višji indeks težavnosti pomeni manj zahteven preizkus (Vehovec, 2011,   
str. 68). 
 

3.4.  Indeks zanesljivosti (IZ) 
 

Indeks zanesljivosti (Friš, 2009): 

2 2
1

21

k
preizkus i

i
preizkus

kIZ k


  
  


.        (4) 

V enačbi 4 k predstavlja število nalog pri preizkusu, 2
preizkus  varianco skupnega relativnega 

števila točk pri preizkusu ter 2
i varianco standardnega odklona relativnih točk pri i-ti nalogi. 

»Indeks zanesljivosti kaže natančnost merjenja s preizkusom znanja. Čim višji je koeficient 
zanesljivosti, tem večja je verjetnost, da bi pri ponovnem preverjanju znanja učencev z istim 
preizkusom dobili enake ali podobne dosežke, pod pogojem, da se njihovo znanje v vmesnem 
času ne bi spremenilo« (Vehovec, 2011, str. 68). 
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3.5.  Indeks diskriminativnosti (ID) 
 

Indeks diskriminativnosti definira enačba 5 (Friš, 2009): 

1
( )

( )

n k k
ij i lj l

j l i l i
k

i lj
l i

p p p p k
ID

n p p
  



           

  
 ,      (5) 

pri čemer je ijp  končno število odstotnih točk j-tega učenca pri i-ti nalogi, ip  povprečno 
število odstotnih točk pri i-ti nalogi, ( )ip  standardni odklon odstotnih točk pri i-ti nalogi, 

k
lj

l i
p


     standardni odklon izpita brez i-te naloge, k

l
l i

p
  povprečje odstotnih točk 

preizkusa brez i-te naloge, k
lj

l i
p

 vsota končnih odstotnih točk za vse naloge pri preizkusu, 
razen i-te naloge. 
Indeks diskriminativnosti nam pove, koliko lahko posamezna naloga razlikuje učence po 
njihovi uspešnosti v reševanju te naloge glede na končni dosežek preizkusa. 
 
4. BIOLOGIJA KOT PREDMET V SKLOPU NPZ 

 
4.1.  Opredelitev 

 
Glede na predpisani podlagi za preizkus znanja v sklopu NPZ iz biologije (gl. Poglavje 6.2) je 
potrebno opredeliti predmeta naravoslovje (7. razred) ter biologija (8. in 9. razred). 
 
Biologija je splošnoizobraževalni predmet v 8. in 9. razredu osnovne šole, katerega snov se 
začne v sklopu predmeta spoznavanje okolja (1., 2. in 3. razred) in se nadaljuje s predmetom 
naravoslovje in tehnologija (4. in 5. razred) ter predmetom naravoslovje (6. in 7. razred).  
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Učni načrt za predmet naravoslovje (7. razred) je usklajen z naravoslovnimi predmeti v 6., 8. 
in 9. razredu osnovne šole.  
Učni načrt za predmet biologija (8. in 9. razred) je usklajen z učnimi načrti za naravoslovje in 
tehnologijo v 4. in 5. razredu, učnimi načrti za naravoslovje v 6. in 7. razredu ter z 
naravoslovnimi predmeti v 8. in 9. razredu. 
 
Pri pouku naravoslovja in biologije učenci pridobijo znanje, s katerim jim je omogočeno 
razumevanje narave in življenja. Poleg tega oblikujejo tudi pozitiven ter odgovoren  odnos do 
okolja.   
Predmet naravoslovje obsega v 7. razredu 105 ur, njegova vsebina pa je sestavljena iz bioloških, 
kemijskih in fizikalnih vsebin (tabela 1). 
Predmet biologija obsega v 8. razredu 52 ur, v 9. razredu pa 64 ur. Vsebina je sestavljena iz tem 
Ekologija in sistematika ter Biologija človeka (tabela 2). 
 
 
 
Tabela 1: Vsebina predmeta naravoslovje ter obseg posameznih vsebin (Zupan in sod., 1998, 
str. 6).  
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4.2.  Splošni cilji 
 

Z izvedbo predmeta Naravoslovje v 7. razredu osnovne šole želimo pri učencih (Zupan in sod., 
1998. str. 7): 
Cilji, ki so označeni ležeče, so povsem enaki v obeh učnih načrtih. 
 

- »doseči razumevanje pojmov, dejstev in zakonitosti nežive in žive narave in pestrosti 
življenja, 

- razvijati sposobnosti za preučevanje procesov in pojavov, 
- doseči, da z lastnim iskanjem in preučevanjem učenci pridejo do določenih spoznanj in 

si oblikujejo pozitiven odnos do narave, 
- spodbujati razumevanje o soodvisnosti znanj s področja naravoslovnih predmetov, 
- razvijati sposobnosti za zaznavanje in razumevanje ekoloških problemov, 
- razvijati sposobnosti za opazovanje ter spretnosti za učinkovito in varno raziskovanje, 
- razvijati sposobnosti za posploševanje in uporabo pridobljenih spoznanj, 
- razvijati odgovoren odnos do okolja in narave ter spodbuditi interes za njegovo aktivno 

varovanje, 
- spodbujati spoznanja, da je človek odvisen od narave in je njen sestavni del, 
- razvijati spoštovanje do vseh oblik življenja ter razviti razumevanje o medsebojni 

povezanosti žive in nežive narave, 
- spoznavati fizikalne zakonitosti in na osnovi teh razvijati razumevanje pojavov v naravi, 
- razvijati razumevanje ključnih razlik in sorodnosti med čistimi snovmi in zmesmi na 

osnovi opazovanja pojavov in eksperimentiranja, 
- razvijati sposobnosti opisovanja kemijske spremembe z besednimi opisi, 
- spoznavati kriterije in njihovo uporabo za prepoznavanje in razlikovanje elementov in 

izbranih skupin spojin, 
- postopno spoznavati fizikalne in kemijske lastnosti izbranih snovi, 
- spoznavati naravne vire snovi in njihovo uporabo, 
- razvijati sposobnosti za varno delo v šolskem laboratoriju in s snovmi v vsakdanji rabi, 
- spodbujati kritično presojanje o škodljivosti in negativnem vplivu pretiranih človeških 

posegov v naravno okolje«. 
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Tabela 2: Vsebina predmeta Biologija ter obseg posameznih vsebin (Verčkovnik in sod., 1998, 
str. 6). 
 

 
 
S poukom pri predmetu Biologija v 8. in 9. razredu osnovne šole želimo pri učencih 
(Verčkovnik in sod., 1998, str. 7): 

- »doseči razumevanje pojmov, dejstev in zakonitosti v živi naravi, organizacijskih tipov 
živih bitij, evolucije in biologije človeka, 

- razviti sposobnosti za preučevanje življenjskih procesov in pojavov, 
- doseči, da z lastnim iskanjem in preučevanjem pridejo do nekaterih spoznanj in si 

oblikujejo odgovoren odnos do narave in okolja, 
- spodbujati razumevanje o soodvisnosti znanj s področja biologije z drugimi 

naravoslovnimi, družboslovnimi in tehniškimi znanji, 
- razvijati sposobnosti za zaznavanje in razumevanje ekoloških problemov, 
- razvijati sposobnosti za opazovanje ter spretnosti za učinkovito in varno raziskovanje, 
- razvijati sposobnosti za posploševanje in uporabo pridobljenih spoznanj, 
- razviti odgovoren odnos do narave in okolja ter spodbuditi interes za njegovo aktivno 

varovanje, 
- vzbuditi spoznanje, da je človek odvisen od narave in je njen sestavni del, 
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- vzbuditi spoštovanje do vseh oblik življenja ter razviti razumevanje o medsebojni 
povezanosti žive in nežive narave, 

- doseči spoznanje, da je mnogo poklicev, v katerih ljudje uporabljajo znanje, spoznanja, 
spretnosti ipd., ki so jih pridobili pri pouku biologije, 

- doseči razumevanje različnih, popravljivih in nepopravljivih spremembe ob 
človekovem posegu v naravo in okolje, problemov, ki pri tem nastajajo, ter naravni 
načinov njihovega reševanja, 

- razviti zavest o potrebi obzirnega in varčnega ravnanja z omenjenimi naravnimi viri 
zaradi odgovornosti do prihodnjih generacij«. 

 
4.3.  Operativni cilji in vsebine 

 
Katalog obeh predmetov – naravoslovja in biologije - je pripravljen na osnovi učnih tem in 
zajema cilje (opredeljeni za vsako učno snov), dejavnosti (vezane na samostojno delo učencev), 
vsebine (v obliki poglavij in podpoglavij) in pojme (opredeljujejo vsebino predmeta skupaj s 
cilji; olajšajo delo učitelju; omogočajo nam zasledovanje nadgradnje v nadaljnjem šolanju 
učencev), ki naj bi jih učenci pridobili med poukom. Ob koncu posamezne učne teme so dodana 
tudi didaktična navodila ter medpredmetne povezave (Verčkovnik in sod., 1998, Zupan in sod., 
1998). 
 

4.4.  Načini in ravni preverjanja znanja 
 

Pri predmetu naravoslovje je priporočeno, da učitelj znanje preverja na različne načine (ustno, 
pisno, ocenjevanje dela in izdelkov učencev …). Na ta način lahko učitelji zagotovijo čim bolj 
kompleksno oceno, učenec pa lahko na najustreznejši načina pokaže največ znanja (Zupan in 
sod., 1998). 
Pri biologiji se znanje preverja na štiri možne načine: ustno, pisno, testno preverjanje ter 
ocenjevanja dela in izdelkov, tj. dejavnosti in poročil. Preverjanje znanje obsega tri ravni: 
znanje in razumevanje, zajemanje in obdelava podatkov ter reševanje problemov, 
eksperimentalne veščine (Verčkovnik in sod., 1998). 
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5. NPZ IZ BIOLOGIJE V ŠOLSKEM LETU 2010/2011 
 

5.1.  Priprava in izvedba NPZ iz biologije v šolskem letu 2010/2011 
 

Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, je dne 1. 9. 2010 izdalo »Sklep o izboru 
največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda 
osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2011/2012« (št. 6034-
76/2010). Izbrani predmeti so bili tuji jezik, biologija in geografija. Dne 1. 3. 2011 je nato isto 
ministrstvo izdalo »Sklep o določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni 
šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem leto 
2010/2011« (št. 6034-15/2011). Kot priloga k temu sklepu je bil dodan »Seznam osnovnih šol, 
v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega 
predmeta v 9. razredu v šolskem letu 2010/2011«. Postopek določanja tretjega predmeta za 
posamezne šole je potekal po načelih naključnega razvrščanja.  Rezultat tega razvrščanja je 
prikazan na Sliki 1. 

 
Slika 1: Razporeditev tretjega predmeta na NPZ v 9. razredu za šolsko leto 2010/2011 po 
osnovnih šolah (Vehovec, 2011, str. 32). 
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Od leta 2002 naprej je priprava in izvedba NPZ v osnovni šoli pod okriljem Državnega 
izpitnega centra – Rica (v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo). Državni 
izpitni center ima vlogo osrednje ustanove za zunanje preverjanje znanja v Republiki Sloveniji. 
Organizacijsko je razdeljen na posamezne enote: strokovna dejavnost, publicistika, logistika, 
informacijski center, raziskave in razvoj, nacionalne poklicne kvalifikacije, splošne dejavnosti 
in finančna služba (Nacionalno preverjanje znanja, 2006). 
»Izvedba nacionalnega preverjanja znanja je v šolskem letu 2010/2011 potekala skladno z 
zakonodajo in brez večjih zapletov« (Vehovec, 2011, str. 9). 
 

5.2.  Lastnosti NPZ iz biologije v šolskem letu 2010/2011 
 

Iz  Letnega poročila o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2010/2011 
(Vehovec, 2011) lahko povzamemo naslednje lastnosti o NPZ iz biologije v šolskem letu 
2010/2011: 
a. Podlaga za preizkus: 

- Učni načrt Naravoslovje 7, ki je bil sprejet na 22. seji Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje, dne 3. 12. 1998. 

- Učni načrt Biologija, ki je bil sprejet na 140. seji Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje, dne 17. 2. 2011. 

b. Shema preizkusa: 
- Preizkus je bil sestavljen iz 21 nalog, za reševanje katerih je bilo predvidenih 60 

minut. Sestavni del preizkusa je bil tudi sistem živih bitij (dve prilogi k preizkusu). 
c. Tipi nalog in vrednotenje: 

- V preizkusu je bilo vključenih 12 nalog izbirnega tipa (vsaka izmed teh nalog je bila 
ovrednotena z 1 točko) ter 9 strukturiranih nalog. Izmed 9 strukturiranih nalog sta 
dve imeli po tri vprašanja, sedem pa po dve vprašanji (vsako vprašanje je bil 
ovrednoteno z 1 točko). Skupno število točk v preizkusu je bilo 32. Preizkus so 
vrednotili učitelji po moderiranih navodilih za vrednotenje, ki jih je pripravila 
predmetna komisija za biologijo. 
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d. Sestava preizkusa glede na taksonomske stopnje: 
- Naloge I. taksonomske stopnje: 30 %. 
- Naloge II. taksonomske stopnje: 35 %. 
- Naloge III. taksonomske stopnje: 35 %. 
- Vse tri stopnje so bile enakomerno porazdeljene med že omenjene vsebinske sklope, 

pri čemer je bil upoštevan delež posameznega sklopa v preizkusu. Sestava je bila v 
skladu s priporočili Državne komisije. 

 
Vsebine, zajete v obeh učnih načrtih, ki predstavljata podlago za NPZ, so bile razdeljene v štiri 
sklope (Vehovec, 2011): 
- Celice, tkiva, organi, organski sistemi. Pri tem sklopu je bistveno razumevanje funkcije in 

delovanja, predvsem v povezavi s človekom. Znanje iz tega sklopa učenci pridobijo 
predvsem v 9. razredu. V NPZ je to znanje zajeto v 35 % vseh nalog. 

- Ekosistemi (ekologija). Obravnavane teme tega sklopa so raznolikost, prilagajanje in 
naravna selekcija, kroženje snovi in pretok energije v ekosistemih, življenjska pestrost ter 
spremembe v okolju in varstvo narave. Znanje o naštetih temah je snov 7. in 8. razreda in 
je zajeto v 45 % vseh nalog v preizkusu. 

- Sistematika z evolucijo. Znanje o tem sklopu se pridobi v 8. razredu; v NPZ je ta sklop zajet 
v 15 % vseh nalog. 

- Pomen biologije kot vede o življenju (uporabna biologija). Ta sklop je predvsem snov 8. 
razreda. V NPZ je to znanje zastopano v 5 % vseh nalog. 

 
Specifikacija preglednica NPZ za biologijo za 3. obdobje je prikazana v Prilogi 1 
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5.3. Rezultati NPZ iz biologije v šolskem letu 2010/2011 
 
 

5.3.1. Porazdelitev odstotnih točk 
 
 

Graf 1 dobimo tako, da dosežke vseh učencev razporedimo od najnižjega do najvišjega in za 
vsak dosežek izračunamo število učencev, ki so ga dosegli. Na absciso vnašamo posamezne 
dosežke v odstotnih točkah, na ordinato pa število učencev, ki so dosegli posamezen dosežek. 
Rezultati NPZ iz biologije v šolskem letu 2010/2011 so pokazali naslednjo porazdelitev 
(Vehovec, 2011): 
V zeleno območje so uvrščeni učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine 
dosežkov. Za te učence je značilno osnovno biološko znanje ter zmožnost prepoznave nekaterih 
slikovnih sporočil. S svojim znanjem uspešno rešujejo naloge I. taksonomske stopnje (naloge 
4, 11 in 12) in lažje naloge II. taksonomske stopnje (18.1). 
V rumeno območje so uvrščeni učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama 
dosežkov. Za razliko od učencev v zelenem območju, znajo ti učenci svoje osnovno biološko 
znanje uporabiti v posameznih danih situacijah. Prav tako prepoznajo nekatera slikovna 
sporočila. Njihovi dosežki potrjujejo, da uspešno rešujejo zahtevnejše naloge I. taksonomske 
stopnje (7 in 10), naloge II. taksonomske stopnje (8) in tudi naloge III. taksonomske stopnje 
(20 in 2). 
Dosežki učencev v rdečem območju določajo mejo zgornje četrtine dosežkov. Njihovi dosežki 
izkazujejo sposobnost uporabe osnovnega biološkega znanja v nekaterih danih situacijah ter 
sposobnost uporabe podatkov v tabelah in delno tudi na slikah za podajanje razlage in napovedi. 
Za učence, katerih dosežki so uvrščeni v rdeče območje, je značilno reševanje zahtevnejših 
nalog I. taksonomske stopnje (2 in 6), nalog II. taksonomske stopnje (3 in 18.2) ter naloge III. 
taksonomske stopnje (16.2 in 21.1). 
Dosežki učencev v modrem območju so v zgornji desetini dosežkov, in izkazujejo znanje 
zahtevnejših bioloških vsebin, sposobnost uporabe tega znanja pri razlaganju in reševanju 
večine danih situacij ter sposobnost uporabe tabeliranih podatkov in večine podatkov na slikah 
za razlago in napoved. Učenci, uvrščeni v to območje, uspešno rešujejo zahtevnejše naloge I. 
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taksonomske stopnje (1 in 9), zahtevnejše naloge II. taksonomske stopnje (5, 15.1, 19.1 in 21.2) 
ter naloge III. taksonomske stopnje (13.1, 15.2, 17.1 in 19.2). 
Avtorji v Letnem poročilu o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2010/2011 
(Vehovec, 2011) uporabijo tudi besedno zvezo »naloge nad modrim območjem«. To so naloge, 
ki so jih učenci iz modrega območja reševali z manj kot 65 % uspešnostjo (13.2, 13.3, 14.1, 
14.2, 16.1, 17.2, 20.1, 20.3). 
Za vsako od območij komisija določi naloge, ki so jih učenci reševali uspešno; to pomeni, da 
je dano nalogo rešilo vsaj 65 % učencev z dosežki v danem območju. To lahko razložimo na 
primeru - učenci z dosežki v rdečem območju so v splošnem uspešno reševali tudi naloge iz 
zelenega in rumenega območja. 
 
 

Graf 1: Porazdelitev odstotnih točk pri biologiji z obarvanimi območji, tretje obdobje            (n 
= 5683; redni rok) (Vehovec, 2011). 
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5.3.2. Osnovni statistični podatki 
 

Tabela 3: Osnovni statistični podatki NPZ (redni rok). 
 
Število vseh učencev 5683 
Število možnih točk 32 
Doseženo povprečno število točk 16,35 
Doseženo povprečno št. odstotnih točk s 
standardnim odklonom 

48,02 % ± 16,35 % 

Indeks težavnosti 0,48 
Indeks zanesljivosti 0,79 

 
Iz tabele 3 razberemo, da se je NPZ iz biologije v šolskem letu 2010/2011 na rednem roku 
udeležilo 5683 učencev. Doseženo povprečno število odstotnih točk (48,02 %), je najnižji 
rezultat izmed dosedanjih treh NPZ iz biologije (šolsko leto 2008/2009 – 52,23 %, 2005/2006 
- 62,0 %). 
Vrednost indeksa težavnosti je blizu idealne, vrednost indeksa zanesljivosti pa je nekoliko 
nizka, a še vedno sprejemljiva (Vehovec, 2011). 
Ugotovitve predmetne komisije so naslednje: 
- Temeljno znanje biologije je razmeroma dobro (na nobenem izmed vsebinskih področij niso 

bili ugotovljeni izraziti primanjkljaji), 
- Težave učencev se pojavljajo na višjih taksonomskih stopnjah. Najbolje rešujejo učenci 

vprašanja izbirnega tipa. 
- Zaradi težav učencev pri oblikovanju pisnih odgovorov na vprašanja odprtega tipa, je težje 

oceniti pravo znanje. 
- Ni pomembnih razlik med dosežki po spolu. 
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- Porazdelitev povprečnih dosežkov po šolah je podobna porazdelitvama na prejšnjih dveh 
NPZ iz biologije.  

 
Poleg 5683 učencev, ki se je  NPZ iz biologije udeležilo na rednem roku, se je 78 učencev 
udeležilo naknadnega roka, skupaj je v šolskem letu 2010/2011 opravljalo NPZ iz biologije  
5761. 

 
5.3.3. Analiza dosežkov po postavkah v specifikacijski tabeli 

 
Analiza merskih značilnosti preizkusa znanja kaže, da je razpon indeksa težavnosti (IT) od 0,12 
do 0,83: 

- 0,30 < IT< 0,70 (naloge 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13.1, 15.1, 15.2, 16.2, 17.1, 18.2, 19.1, 19.2, 
20.2, 21.1, 21.2) 

- IT < 0,30 (naloge 13.2., 13.3, 14.1, 14.2, 16.1, 17.2, 20.1, 20.3) 
- IT > 0,70 (naloge 4, 7, 8, 11, 12, 18.1) 

 
Razpon indeksa težavnosti ni znotraj priporočenega intervala vrednosti, tj. 0,30 – 0,70. To 
pomeni, da se je del nalog izkazal za zahtevnejše, del pa za manj zahtevne. 
Indeks diskriminativnosti (ID) je pri večini vprašanj zadovoljiv. Prenizek ID (< 0,20) je pri 
nalogah 11, 12 in 18.1, ki imajo visok IT (0,75 < IT < 0,83) ter pri nalogah 1, 9 in 15.1. 
 

5.3.4. Uvedene novosti  v šolskem letu 2010/2011 
 

V šolskem letu 2010/2011 je bil zbirnik podatkov o dosežkih učencev posamezne šole na NPZ 
posredovan na šole v Excelovi tabeli. Ric je skupaj z opisi dosežkov šolam posredoval tudi 
specifikacijske tabele s kvalitativnimi podatki. V njih so vse naloge označene po izbranih 
kriterijih (cilj, snovna pokritost, standard znanja, taksonomska stopnja). S tema novostima je 
Ric upošteval pripombe učiteljev in ravnateljev, da je bilo v preteklih letih na voljo premalo 
časa za potrebno ureditev in analizo podatkov. Slednje pa je pomembno za izboljšanje 
nadaljnjega dela učitelja in šole. (Vehovec, 2011)
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EMPIRIČNI DEL 
 
6. CILJI, HIPOTEZE IN METODE DELA 

 
6.1.  Cilji 

 
V empiričnem delu pričujočega diplomskega dela smo želeli poiskati močne in šibke strani 
biološkega znanja slovenskih devetošolcev ter oblikovati konstruktivno povratno informacijo 
o njihovem znanju. S to informacijo želimo informirati ne samo učitelje biologije, temveč tudi 
pristojne institucije, odgovorne za izobraževanje učiteljev biologije. 
 

6.2.  Hipoteze 
 

Glede na rezultate NPZ iz biologije v letih 2006 in 2009 ter na podlagi vsebinskih analiz 
preizkusov v teh letih (Moštrokol, 2006, Krvina, 2009) smo postavili naslednje delovne 
hipoteze: 

1) V odgovorih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja iz biologije leta 2011 se 
kažejo določene značilne pomanjkljivosti oziroma tipični napačni odgovori. 

2) Učenci določenih tem, zajetih v temeljnih standardih učnih načrtov, ne obvladajo. 
3) Učenci imajo težave pri razumevanju in branju navodil ter pisnem izražanju. 

 
6.3.  Metode dela 

 
Na podlagi naključno izbranega vzorca 184 preizkusov znanja iz biologije na rednem roku leta 
2011 (dostop do vzorca je omogočil RIC) smo obdelali vse naloge v preizkusu (skupaj 21 
nalog). Pri tem smo posebno pozornost namenili nalogam strukturiranega tipa (naloge 13 – 21). 
To smo storili tako, da smo izpisali odgovore vseh učencev iz celotnega vzorca 184 preizkusov 
in jih vsebinsko analizirali. Odgovore smo razdelili v pet kategorij: 
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a. Popolnoma pravilen odgovor 
- Odgovor, ki ga je pripravila predmetna komisija za biologijo že ob sestavi 

preizkusa in je naveden v Navodilih za vrednotenje (2011). V to kategorijo 
smo uvrstili tudi popolnoma pravilne odgovore, ki jih predmetna komisija ni 
predvidela. Odgovori iz te kategorije edini prinesejo učencem točke. 

b. Delno pravilen odgovor 
- Odgovor, ki ni popolnoma pravilen (ni popoln), a ni napačen. 

c. Delno nepravilen odgovor 
- Odgovor, pri katerem se posamezni deli med seboj izključujejo (del 

odgovora je pravilen, del napačen). 
d. Popolnoma nepravilen odgovor 

- Odgovor, ki je vsebinsko v celoti nepravilen. 
e. Ni odgovora 

- Odgovor sploh ni naveden, ali pa je zapisan, a hkrati prečrtan. 
 
Rezultate analize smo statistično obdelali in interpretirali. 
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7. REZULTATI 
 
V tabeli 4 so prikazani deleži učencev, ki niso odgovorili na posamezne naloge na NPZ iz 
biologije 2011. 
V tabelah 5-36 so navedene lastnosti posameznih nalog, 
Grafi 2–13 prikazujejo odgovore učencev pri posameznih nalogah izbirnega tipa.  
Grafi 14–33 prikazujejo pojavnost posameznih odgovorov (popolnoma pravilen odgovor, 
delno pravilen odgovor, delno nepravilen odgovor, nepravilen odgovor, brez odgovora) pri 
nalogah strukturiranega tipa. 

 
7.1.  Analiza nalog 1 – 12 

 
Tabela 4: Deleži učencev, ki niso odgovorili na naloge na NPZ iz biologije 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Št. 
naloge 

Delež učencev, ki niso 
odgovorili (%) 

Št. 
naloge 

Delež učencev, ki niso 
odgovorili (%) 

1 0,7 14.2 3,3 
2 1,0 15.1 8,2 
3 0,7 15.2 15,8 
4 0,4 16.1 3,3 
5 1,7 16.2 7,6 
6 1,1 17.1 2,7 
7 0,4 17.2 14,7 
8 0,7 18.1 1,1 
9 0,4 18.2 2,7 
10 0,7 19.1 2,1 
11 0,3 19.2 11,4 
12 0,8 20.1 21,2 

13.1 4,3 20.2 5,4 
13.2 8,2 20.3 15,8 
13.3 12 21.1 4,9 
14.1 1,6 21.2 6,5 
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Naloga 1 
Pek pripravlja testo za kruh, in ker želi, da testo vzhaja, doda kvasovke. Zakaj testo po 
dodatku kvasovk vzhaja? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
 
A  Ker kvasovke izločajo kisik. 
B  Ker kvasovke izločajo ogljikov dioksid. 
C  Ker kvasovke izločajo vodo. 
D  Ker se število kvasovk povečuje. 
 
Tabela 5: Lastnosti naloge 1. 
 

Področje: Pomen biologije kot vede o življenju 
Cilji /standardi: Pojasni pomen biologije v vsakdanjem življenju. 
Taksonomska 

stopnja 
Razred Pravilni 

odgovor 
IT  ID Območje 

I 8. B 0,39 0,15 modro 
 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da »učenci prepoznajo glive 
in vedo, da predstavljajo samostojno kraljestvo« (Verčkovnik in sod., 1998). 
Indeks težavnosti naloge leži v intervalu 0,30 < IT < 0,70 (0,39), in je nižji od indeksa 
težavnosti celotnega preizkusa (0,52) ter hkrati najnižji pri nalogah izbirnega tipa. 
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Graf 2: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 1 (n = 184). 
 
 
Naloga 2 
Slike prikazujejo vejice različnih vrst iglavcev. 
Opomba: Vejice na slikah niso v naravnem velikostnem sorazmerju. 
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Na kateri sliki je vejica macesna? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
A  Na sliki 1. 
B  Na sliki 2. 
C  Na sliki 3. 
D  Na sliki 4. 
 
Tabela 6: Lastnosti naloge 2. 

Področje: Sistematika z evolucijo. 
Cilji/standardi: Razlikuje med značilnimi vrstami gozdnih listavcev in iglavcev. 
Taksonomska 

stopnja 
Razred Pravilni 

odgovor 
IT  ID Območje 

I 7. A 0,63 0,21 rdeče 
 
V 7. razredu osnovne šole je pri predmetu naravoslovje v učnem načrtu je pod učno temo 
Sistematika in evolucija naveden cilj, da »učenci znajo razlikovati med predstavniki 
golosemenk in kritosemenk, ter prepoznajo najpogostejše in najznačilnejše rastline v svoji 
okolici« (Zupan in sod., 1998). 
Indeks težavnosti naloge leži v intervalu 0,30 < IT < 0,70 (0,63), in je višji od indeksa 
težavnosti celotnega preizkusa (0,52). 
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Graf 3: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 2 (n = 184). 
 
 
Naloga 3 
Kit in mačka sodita v isto skupino živali. Na podlagi katere skupne značilnosti ju uvrščamo v 
isto skupino? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
A  Imata mlečne žleze. 
B  Imata priseske. 
C  Imata škrge. 
D  Imata zunanjo oploditev. 
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Tabela 7: Lastnosti naloge 3 
Področje: Sistematika z evolucijo. 
Cilji /standardi: Na konkretnih primerih ugotovi pripadnost živali večji taksonomski enoti. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred Pravilni 
odgovor 

IT  ID Območje 

II 8. A 0,64 0,25 rdeče 
 
V učnem načrtu za 8. razred osnovne šole pri predmetu biologija je navedeno, da »učenci 
spoznajo bistvene vretenčarske skupine, njihovo zgradbo, razmnoževanje, ekologijo in 
predstavnike« (Verčkovnik in sod., 1998). 
Indeks težavnosti naloge leži v intervalu 0,30 < IT < 0,70 (0,64), in je višji od indeksa 
težavnosti celotnega preizkusa (0,52). 
 

 
Graf 4: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 3 (n = 184). 
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Naloga 4 
Bovška ovca je avtohtona slovenska vrsta. To pomeni: 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
A  Je domorodna živalska vrsta. 
B  Njeno število v okolju je stalno. 
C  Ogrožena je zaradi vnašanja tujerodnih vrst. 
D  Živela je v preteklosti. 
 
Tabela 8: Lastnosti naloge 4 

Področje: Ekosistemi. 
Cilji /standardi: Pozna izredno vrstno bogastvo pri nas in se zaveda, da je vrstna pestrost 
(tudi pri kulturnih rastlinah) del narodnega bogastva. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred Pravilni 
odgovor 

IT  ID Območje 

I 8. A 0,81 0,24 zeleno 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da se učenci »seznanijo z 
izrednim vrstnim bogastvom pri nas« (Verčkovnik in sod., 1998). 
Indeks težavnosti naloge je večji od 0,70 (0,81), in je višji od indeksa težavnosti celotnega 
preizkusa (0,52). 
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Graf 5: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 4 (n = 184). 
Naloga 5 
Rastline se razmnožujejo na različne načine. Kateri od naštetih načinov razmnoževanja 
opisuje spolno razmnoževanje rastlin? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
A  S krompirjevim gomoljem. 
B  S potaknjenci vrbe. 
C  S semenom solate. 
D  Z listom afriške vijolice. 
 
Tabela 9: Lastnosti naloge 5. 

Področje: Sistematika z evolucijo. 
Cilji/standardi: Pojasni temeljne značilnosti kraljestva rastlin. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred Pravilni 
odgovor 

IT  ID Območje 

II 8. C 0,48 0,21 modro  
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V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da se učenci »seznanijo z 
bistvenimi značilnostmi rastlin in z nekaterimi predstavniki tega kraljestva« (Verčkovnik in 
sod., 1998). 
Indeks težavnosti naloge leži v intervalu 0,30 < IT < 0,70 (0,48), in je nižji od indeksa 
težavnosti celotnega preizkusa (0,52). 

 
Graf 6: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 5 (n = 184). 
 
 
Naloga 6 
Kateri pojem celostno opredeljuje Blejsko jezero? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
A  Biocenoza. 
B  Biotop. 
C  Ekosistem. 
D  Ekološka niša. 
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Tabela 10: Lastnosti naloge 6. 
Področje: Ekosistemi. 
Cilji /standardi: Pojasni pojme iz ekologije: organizem, okolje, dejavniki okolja, ekološka 
niša in populacija. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred Pravilni 
odgovor 

IT  ID Območje 

I 8. C 0,61 0,21 rdeče 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da »učenci razumejo pojme: 
organizem, okolje, dejavniki okolja, ekološka niša in populacija, ter spoznajo ekosistem in 
njegove zakonitosti kot skupnost žive in nežive narave, ki delujeta povezano« (Verčkovnik in 
sod., 1998). 
Indeks težavnosti naloge leži v intervalu 0,30 < IT < 0,70 (0,61), in je višji od indeksa težavnosti 
celotnega preizkusa (0,52). 

 
Graf 7: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 6 (n = 184). 
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Naloga 7 
Kateri zapis prikazuje potek fotosinteze? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
 
A  Kisik + voda→ klorofil, svetloba →ogljikov dioksid + sladkor 
B  Kisik + sladkor→klorofil, svetloba→ogljikov dioksid + voda 
C  Ogljikov dioksid + voda→klorofil, svetloba→kisik + sladkor 
D  Ogljikov dioksid + sladkor→klorofil, svetloba→kisik + voda 
 
Tabela 11: Lastnosti naloge 7. 

Področje: Ekosistemi. 
Cilji /standardi: Pojasni pomen in proces fotosinteze pri rastlinah. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred Pravilni 
odgovor 

IT  ID Območje 

I 8. C 0,73 0,32 rumeno 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da se učenci »seznanijo s 
procesom fotosinteze in spoznajo njen pomen« (Verčkovnik in sod., 1998). 
Indeks težavnosti naloge je večji od 0,70, in je višji od indeksa težavnosti celotnega preizkusa 
(0,52). 
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Graf 8: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 7 (n = 184). 
 
 
Naloga 8 
Učenci so raziskovali različne vzorce vode. V enem vzorcu so opazili evglene. Sklepali so, da 
je vzorec: 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
 
A  Destilirana voda. 
B  Jezerska voda. 
C  Podtalnica. 
D  Vodovodna voda. 
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Tabela 12: Lastnosti naloge 8. 
Področje: Ekosistemi. 
Cilji /standardi: Pozna življenjske razmere v sladkih vodah. Prepozna tipe ekosistemov s 
stoječo in s tekočo vodo. Prepozna najznačilnejše planktonske organizme. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred Pravilni 
odgovor 

IT  ID Območje 

II 7. B 0,75 0,27 rumeno 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da se učenci »seznanijo z 
bistvenimi značilnostmi rastlin in z nekaterimi predstavniki tega kraljestva« in »spoznajo 
bistvene značilnosti praživali, njihovo nadaljnjo delitev v sistematske skupine in 
predstavnike« (Zupan in sod., 1998). 
Indeks težavnosti naloge je večji od 0,70 (0,75), in je višji od indeksa težavnosti celotnega 
preizkusa (0,52). 
 

 
Graf 9: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 8 (n = 184). 
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Naloga 9 
Kje v telesu navadno poteka oploditev ženske spolne celice (jajčeca)? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
 
A  V jajcevodu. 
B  V maternici. 
C  V nožnici. 
D  V sečevodu. 
 
Tabela 13: Lastnosti naloge 9. 

Področje: Celice, tkiva, organi, organski sistemi. 
Cilji /standardi: Pozna pot semenčic in jajčeca v spolnih organih od spolne združitve do 
oploditve. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred Pravilni 
odgovor 

IT  ID Območje 

I 9. A 0,52 0,19 modro 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da »učenci spoznajo pot 
semenčic in jajčeca v spolnih organih od spolne združitve do oploditve« (Verčkovnik in sod., 
1998). 
Indeks težavnosti naloge leži v intervalu 0,30 < IT < 0,70 (0,52), in je enak indeksu težavnosti 
celotnega preizkusa (0,52). 
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Graf 10: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 9 (n = 184). 
 
 
Naloga 10 
Modrostni zob je: 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
A  Kočnik. 
B  Ličnik. 
C  Podočnik. 
D  Sekalec. 
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Tabela 14: Lastnosti naloge 10. 
Področje: Celice, tkiva, organi, organski sistemi. 
Cilji /standardi: Opiše zgradbo ustne votline (podrobneje se seznani z zobovjem – vrsta, 
zgradba, nega zob). Opiše zgradbo ustne votline (zobovje – vrste, zgradba, nega zob). 

Taksonomska 
stopnja 

Razred Pravilni 
odgovor 

IT  ID Območje 

I 9. A 0,68 0,23 rumeno 
 
V učnem načrtu za biologijo je navedeno, da »učenci znajo pojasniti zgradbo ustne votline 
(podrobno se seznanijo z zobovjem, tipi zob, njihovo zgradbo in nego)« Verčkovnik in sod.,  
1998). 
Indeks težavnosti naloge leži v intervalu 0,30 < IT < 0,70 (0,68), in je večji od indeksa 
težavnosti celotnega preizkusa (0,52). 

 
Graf 11: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 10 (n = 184). 
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Naloga 11 
Petra je pri opazovanju trajnega preparata pod mikroskopom narisala skico. 
Po narisani skici sklepaj, kaj je opazovala Petra. 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 

 
 
A  Celico živčnega tkiva. 
B  Oko vodne bolhe. 
C  Mišično tkivo. 
D  Pelodna zrna. 
 
Tabela 15: Lastnosti naloge 11. 

Področje: Celice, tkiva, organi, organski sistemi. 
Cilji /standardi: Našteje in opiše različne vrste tkiv. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred Pravilni 
odgovor 

IT  ID Območje 

I 9. C 0,83 0,19 zeleno 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da »učenci prepoznajo 
različne vrste tkiv« (Verčkovnik in sod., 1998). 
Indeks težavnosti naloge je večji od 0,70 (0,83), in je večji od indeksa težavnosti celotnega 
preizkusa (0,52).  
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Graf 12: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 11 (n = 184). 
 
 
Naloga 12 
Sošolec je prehlajen. Kaj je vzrok za njegovo bolezen? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 
 
 
A  Mrzlo vreme. 
B  Neustrezna prehrana. 
C  Slaba telesna kondicija. 
D  Virusi. 
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Tabela 16: Lastnosti naloge 12. 
Področje: Celice, tkiva, organi, organski sistemi. 
Cilji /standardi: Zna opisati najpogostejša obolenja in poškodbe dihal. Našteje načine, 
kako skrbimo za zdrava dihala ter pozna negativne učinke nikotina in drugih plinov. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred Pravilni 
odgovor 

IT  ID Območje 

I 9. D 0,75 0,16 zeleno 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da «učenec zna opisati 
najpogostejša obolenja in poškodbe dihal« ter da »učenec našteje načine, kako skrbimo za 
zdrava dihala ter pozna negativne učinke nikotina in drugih plinov« (Verčkovnik in sod., 1998). 
Indeks težavnosti naloge je večji od 0,70 (0,75), in hkrati večji od indeksa težavnosti 
celotnega preizkusa (0,52). 
 

 
Graf 13: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 12 (n = 184). 
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7.2. Analiza nalog 13 – 21 
 
 

Naloga 13 
Na slikah so sheme prebavil psa, človeka in krave. 

 
Naloga 13 je sestavljena iz treh podnalog. Za vsako pravilno odgovorjeno podnalogo si je 
učenec pridobil eno točko, kar pomeni, da je lahko pri nalogi 13 skupaj dosegel skupno največ 
tri točke. 
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Naloga 13.1 
Prebavila sesalcev na slikah se med seboj razlikujejo. Navedi eno možno razlago za to. 

 
Tabela 17: Lastnosti naloge 13.1. 

Področje: Celice, tkiva, organi, organski sistemi. 
Cilji /standardi: Opiše prebavno cev in pot hrane po njej (od začetka do konca). 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

III 9. 0,36 0,43 modro 
 
V učnem načrtu za 9. razred pri predmetu biologija je navedeno, da »učenci znajo prepoznati 
prebavno cev in prebavljanje hrane po njej od ust do zadnjične odprtine« (Verčkovnik in sod., 
1998). 
 

Popolnoma pravilen odgovor: 
Različna prehrana (hrana, prehranjevanje) ALI rastlinojedci, mesojedci, vsejedci. 
Opomba: Učenec ne dobi točke, če navede samo velikost (telesa, delov prebavil) ALI 
samo količino hrane. 
Delno pravilen odgovor: 
Skozi evolucijo je vsaka vrsta izoblikovala prebavila po svoji potrebi ALI razvoj ALI imajo 
drugačno prehranjevalno verigo ALI po dolžini črevesja ALI po velikosti želodca ALI krava 
je prežvekovalec ALI različno prehranjevanje - nekateri pojejo več, nekateri man, … 
Delno nepravilen odgovor: 
Ljudje in krave hrano prežvečimo, pes pa jo samo požre, zato je njegovo tanko črevo 
debelejše ALI zaradi oblike telesa in razvoj… 
Nepravilen odgovor: 
Zaradi razlik v dolžini tankega črevesa ALI zaradi različne velikosti želodca ALI zaradi 
drugačne zgradbe telesa ALI različna dolžina in sestava telesa ALI večji požiralnik … 
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Graf 14: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 13.1 (n = 184). 
 
Naloga 13.2 
Prebavni sok v človekovem želodcu ima vrednost pH nižjo od 7. Pojasni, zakaj je to 
pomembno. 

 
Tabela 18: Lastnosti naloge 13.2. 

Področje: Celice, tkiva, organi, organski sistemi. 
Cilji /standardi: Pojasni zgradbo želodca in pomen hrane v njem. Opiše zgradbo želodca in 
njegov pomen pri prebavi. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

II 9. 0,16 0,29 nad modrim 
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V učnem načrtu za 9. razred pri predmetu biologija je navedeno, da se učenci »seznanijo z 
zgradbo želodca in prebavo hrane v njem« (Verčkovnik in sod., 1998). 
 

Popolnoma pravilen odgovor: 
Omogoča delovanje encimov ALI razkužuje zaužito hrano ALI uničuje bakterije ALI 
koagulira beljakovine ALI pospešuje prebavo. 
Opomba: Učenec ne dobi točke, če zapiše samo razgradnja hrane ALI zakisanje hrane. 
Delno pravilen odgovor: 
Pomembno za razgradnjo hrane in drugih snovi ALI da se lahko hrana prebavi ALI da nam 
razgradi hrano in nato dobimo energijo ALI da razgradi hrano ALI da pomaga želodcu 
razkrojiti hrano (želodčna kislina) ALI da lahko hrano prebavimo ALI za razkroj hrane … 
Delno nepravilen odgovor: 
Da lahko hrana razpade Ali za razkrojevanje ALI da hrano predela in jo razkroji ALI da 
lahko kemijsko raztaplja in razgradi hrano … 
Nepravilen odgovor: 
Da nevtralizira hrano in želodec ALI to je pomembno zato, da ne bi imeli preveč kislosti v 
telesu ALI da ni preveč bazično ALI pomembno je, da kislina razgradi večje dele hrane ALI 
da lahko raztopi hrano v želodcu ALI ker to pomeni da je kislina … 
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Graf 15: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 13.2 (n = 184). 
 
Naloga 13.3 
Pri ljudeh ob bolezni tankega črevesja del tega črevesja odstranijo. Pojasni, kakšne so 
posledice za človeka, če je tanko črevo krajše. 
 
 
Tabela 19: Lastnosti naloge 13.3. 

Področje: Celice, tkiva, organi, organski sistemi. 
Cilji /standardi: Opiše razgradnjo hrane in vsrkavanje snovi v kri. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

III 9. 0,17 0,38 nad modrim 
 
V učnem načrtu za 9. razred pri predmetu biologija je navedeno, da »učenci znajo opisati 
razgradnjo hrane in vsrkanje snovi v kri iz tankega črevesa« (Verčkovnik in sod., 1998). 
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Popolnoma pravilen odgovor: 
Telo bo dobilo manj hranilnih snovi ALI manj energije ALI absorpcija bo manjša. 
Opomba: Učenec ne dobi točke, če zapiše samo: prebavne motnje ALI pogostejše 
vnašanje hrane ALI nižja telesna teža ALI pomanjkljiva prebava ALI slabša odpornost 
ALI dieta ALI krajši čas prebave v tankem črevesu, razen če je zraven zapisana 
smiselna utemeljitev. 
Delno pravilen odgovor: 
Hrana gre naprej v debelo črevo in se ne prebavi do konca ALI slabša prebava ALI večje 
prebavne motnje ALI težja in hitrejša prebava ALI hitrejše izločanje hrane ALI večkrat 
mora iti na potrebo ALI krajša pot za razgradnjo ALI morajo se držati diete ALI paziti 
mora koliko poje … 
Nepravilen odgovor: 
Človek umre ALI ni posledic ALI debelo črevo prevzame del naloge tankega črevesa ALI 
prej pride do vnetja slepega črevesa ALI povzroča možnost dehidracije ALI človek ne more 
veliko pojesti ALI več telesnih bolezni … 

 

 
Graf 16: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 13.3 (n = 184). 
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Naloga 14 
Naloga 14.1 
 
 Na sliki 1 je okostje noge pri človeku in na sliki 2 prečno progasta mišica. Kje mora biti 
pritrjena mišica, da bo nogo skrčila v kolenu? Nariši jo na sliko 3. 
 

 
 
Tabela 20: Lastnosti naloge 14.1 

Področje: Celice, tkiva, organi, organski sistemi. 
Cilji /standardi: Primerja zgradbo progaste, gladke in srčne mišice ter razume zvezo med 
zgradbo in vlogo mišic. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

III 9. 0,27 0,20 nad modrim 
 
V učnem načrtu za 9. razred pri predmetu biologija je navedeno, da »učenci primerjajo zgradbo 
progaste, gladke in srčne mišice ter razumejo zvezo med zgradbo in vlogo mišic« (Verčkovnik 
in sod., 1998). 
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Popolnoma pravilen odgovor: 
Mišica je pritrjena na dve različni kosti; en konec mišice mora biti narisan pritrjen kjerkoli 
nad kolenom na zadnji strani noge, drugi konec pa pritrjen kjerkoli pod kolenom. 
Opomba: Učenec ne dobi točke, če mišica ni narisana tako, da je pritrjena na kost. 
Delno nepravilen odgovor: 
En konec mišice je pritrjen kjerkoli nad kolenom, drugi konec pa kjerkoli pod kolenom, 
vendar ne na zadnji strani noge.  
Nepravilen odgovor: 
Mišica je narisana na popolnoma napačnem delu kosti.  

 

 
Graf 17: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 14.1 (n = 184). 
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Naloga 14.2 
 
Noga na sliki 3 je skrčena v kolenu. Pojasni, kaj se mora zgoditi z mišicami, da bo noga 
spet iztegnjena. 
 
 
Tabela 21: Lastnosti naloge 14.2 (Biologija – preizkus znanja, 2011). 

Področje: Celice, tkiva, organi, organski sistemi. 
Cilji /standardi: Primerja zgradbo progaste, gladke in srčne mišice ter razume zvezo med 
zgradbo in vlogo mišic. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

III 9. 0,12 0,27 nad modrim 
 
 
V učnem načrtu za 9. razred pri predmetu biologija je navedeno, da »učenci primerjajo zgradbo 
progaste, gladke in srčne mišice ter razumejo zvezo med zgradbo in vlogo mišic« (Verčkovnik 
in sod., 1998). 
 

Popolnoma pravilen odgovor: 
Skrčiti se morajo mišice na sprednji strani noge in sprostiti mišice na zadnji strani noge 
ALI ene mišice se skrčijo druge pa sprostijo. 
Opomba: Učenec ne dobi točke, če zapiše, da se mišice raztegnejo, iztegnejo, stegnejo. 
Delno pravilen odgovor: 
Mišice se morajo sprostiti ALI mišice se morajo iztegniti ALI mišica se mora zmehčati ALI 
vse se morajo zravnati (niso tako napete) ALI sprednja mišica se mora skrčiti, zadnja se 
mora iztegniti ALI mišica se mora spet stegnit,i zato je potrebna energija - grozdni sladkor 
… 
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Nepravilen odgovor: 
Mišica se mora spet vzravnati ALI potegnejo se v kolenu AL  noga se mora iztegniti 
navzgor ALI potrebuje vezi in mišico v spodnjem delu ALI mišice iztegovalke pričnejo 
delovat ALI mišici iztegovalki morata sodelovati ALI dve mišici bosta morali nogo spet 
iztegniti ALI mišice morajo dobiti za premik noge energijo … 

 
 

 
Graf 18: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 14.2 (n = 184). 
 
 
Naloga 15 
Naloga 15.1 
 
Zakaj je priporočljivo, da moški, ki ima prekinjen semenovod, med spolnim odnosom 
uporabi kondom? 
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Tabela 22: Lastnosti naloge 15.1 (Biologija – preizkus znanja, 2011). 
Področje: Celice, tkiva, organi, organski sistemi. 
Cilji /standardi: Navede najpogostejše spolne bolezni, njihove vzroke, simptome in 
varovanje pred okužbami. Pozna možnosti preprečevanja zanositve in razume delovanje 
kontracepcijskih sredstev. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

II 9. 0,60 0,10 modro 
 
V učnem načrtu za 9. razred pri predmetu biologija je navedeno, da »učenci spoznajo pot 
semenčic od njihovega nastanka do izliva semena.« in »spoznajo vzroke in simptome spolnih 
bolezni, ter načine varovanja pred okužbo z njimi« (Verčkovnik in sod., 1998). 
 

Popolnoma pravilen odgovor: 
Zaradi prenosa nalezljivih spolnih bolezni ALI preprečitev zanositve. 
Nepravilen odgovor: 
Ker lahko izloči preveč semenčic ALI ker ima motnje izliva ALI ker lahko hitreje pride do 
bolezni, kot pri normalnem človeku s semenovodom ALI da v žensko telo ne bi prišla 
kakšna druga tekočina ALI ker jajčeca potujejo hitreje ALI ker bi lahko urin ušel ALI ker bi 
lahko škodil partnerici s svojimi semeni ALI zato ker prej pride do sečnega izliva ALI ne 
rabi uporabe kondoma, saj ima prekinjen semenovod … 
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Graf 19: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 15.1 (n = 184). 
 
 
Naloga 15.2 
 
Kakšne posledice povzroči uporaba moških hormonov (androgenov) pri športnicah? 
Navedi tri. 
 
Tabela 23: Lastnosti naloge 15.2. 

Področje: Celice, tkiva, organi, organski sistemi. 
Cilji /standardi: Pojasni osnovni pomen hormonov. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

III 9. 0,35 0,40 modro 
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V učnem načrtu za 9. razred pri predmetu biologija je navedeno, da »učenci spoznajo 
hormonalne žleze, njihove lege in osnovne naloge« (Verčkovnik in sod., 1998). 
 

Popolnoma pravilen odgovor: 
Večja mišična masa, večja moč, večja poraščenost, nižja frekvenca glasu, spremenjena 
oblika telesa, motnje v menstruacijskem ciklu, manj podkožnega maščobnega tkiva 
(navedba spremembe treh sekundarnih spolnih znakov). 
Nepravilen odgovor: 
Zatečenost ALI manj energije ALI izčrpanost ALI slaba koncentracija ALI znojenje ALI 
mokre sanje ALI zaljubljenost ALI pospeši delovanje srca ALI lahko poškoduje organe in 
če je prevelik odmerek lahko umre ALI športnica začnejo pridobivati mišično maso in ni 
več tako občutljiva (čustveno) ALI nepravilno delovanje telesa ALI težje premikanje, 
bolečine ALI mišice ALI menstruacija ALI manjšajo se … 

 

 
Graf 20: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 15.2 (n = 184). 
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Naloga 16 
 
Za gojenje postrvi je treba zagotoviti ustrezne abiotske dejavnike. Takšna dejavnika sta tudi 
količina kisika in temperatura. Postrvi potrebujejo 7 mililitrov kisika na liter vode. 
 
 
Preglednica 1: Količina kisika v odvisnosti od temperature vode 
Temperatura 
vode (°C) 

0 6 12 18 24 30 

Količina 
kisika (ml/l) 

10 8,5 7,5 6,5 5,8 5,4 

 
 
 
Naloga 16.1 
 
Z uporabo podatkov iz preglednice 1 nariši graf. Graf ustrezno označi. 
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Tabela 24: Lastnosti naloge 16.1. 
Področje: Ekosistemi. 
Cilji /standardi: Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, 
numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike v drugo. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

II 7. 0,22 0,35 nad modrim 
 
V učnem načrtu za 7. razred pri predmetu naravoslovje je navedeno, da so učenci »sposobni z 
besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, numerično) preoblikovati 
informacije iz ene oblike v drugo« (Zupan in sod., 1998). 
 

 
Slika 2: Prikaz popolnoma pravilnega odgovora pri nalogi 16.1. (Biologija – preizkus znanja, 
2011). 
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Popolnoma pravilen odgovor: 
Narisan in ustrezno označen graf (na y-osi količina kisika, na x-osi temperatura). 
Opomba: Učenec dobi točko tudi, če ne poveže točk v krivuljo ALI če označi temperaturo s 
T (°C) ALI količino kisika z O2 (ml/l). 
Delno pravilen odgovor: 
Narobe označeni koordinati x in y ALI enota nepopolna ali manjka ALI napačno 
oštevilčena os 

Nepravilen odgovor: 
Učenec je naredil dve ali več napak. 

 

 
Graf 21: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 16.1 (n = 184). 
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Naloga 16.2 
 
Zakaj so višje temperature vode manj ugodne za gojenje postrvi? 
 
Tabela 25: Lastnosti naloge 16.2. 

Področje: Ekosistemi. 
Cilji /standardi: Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, 
numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike v drugo. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

III 8. 0,56 0,43 rdeče 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da so učenci »sposobni z 
besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, numerično) preoblikovati 
informacije iz ene oblike v drugo« (Verčkovnik in sod., 1998). 
 
 

Popolnoma pravilen odgovor: 
Višje temperature so manj ugodne, ker je v vodi manjša količina kisika ALI plini so v topli 
vodi slabše topni. 
Opomba: Učenec dobi točko tudi, če zapiše drugačen vzrok s smiselno razlago. 
Delno pravilen odgovor: 
Ker ribe rabijo hladno vodo za preživetje in dihanje ALI ker lahko umrejo zaradi vročine 
ALI saj postrvi v topli vodi nimajo ugodnih pogojev za življenje - navajene so na bolj mrzlo 
vodo, saj živijo v rekah in potokih ALI zato ker se postrvi navajene prilagojene v hladni 
vodi ALI zato ker postrv ne prenese prevelikih temperatur ALI ker je za postrv boljša/ 
ugodnejša hladnejša voda, v kateri se bolje razmnožuje … 
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Nepravilen odgovor:  
Ker ribam ne ustreza ALI ker bi se postrvi zaradi prevelike vsebine kisika zadušile ALI ker 
je potrebno iz vode odvzeti kisik ALI ker se voda preveč segreje in lahko voda izhlapeva 
ALI Imajo v vodi mogoče preveč kisika, ker je močno sonce in alge proizvajajo veliko kisika 
ALI ker lahko umrejo, ker se ne morejo normalno razvijati … 

 

 
Graf 22: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 16.2 (n = 184). 
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Naloga 17 
 
Sliki prikazujeta življenjski krog sladkorne pese. Sladkorno peso ponavadi pred zimo 
poberejo in iz nje pridobijo sladkor. 
 

 
Naloga 17.1 
 
Iz slike zgoraj razberi in pojasni, kaj se zgodi s peso, ki po prvem letu ostane v zemlji. 

Tabela 26: Lastnosti naloge 17.1. 
Področje: Sistematika z evolucijo. 
Cilji /standardi: Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, 
numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike v drugo. Pojasni temeljne značilnosti 
kraljestva rastlin. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

III 8. 0,44 0,33 modro 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da je učenec sposoben »z 
besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, numerično) preoblikovati informacije 
iz ene oblike v drugo« ter da »pojasni temeljne značilnosti kraljestva rastlin« (Verčkovnik in 
sod., 1998). 
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Popolnoma pravilen odgovor: 
Sladkorna pesa cveti (naredi semena) ALI pesa raste dalje. 
Nepravilen odgovor:  
Nastane koren ALI listi postanejo seme ALI najprej zraste iz zrna, nato pa repo izpulijo in 
iz nje pridobijo sladkor ALI koren je že star, zato ni več tako velik in se razraste ALI pesa, 
ki ostane v zemlji se razgradi in naslednje leto zraste nova ALI prezimi ALI naslednje leto 
jo bo potrebno posaditi še enkrat ALI nastane koren sladkorne pese in odpadejo listi … 

 

 
Graf 23: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 17.1 (n = 184). 
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Naloga 17.2 
 
Iz slike zgoraj razberi in pojasni, kakšen pomen ima za sladkorno peso koren. 

Tabela 27: Lastnosti naloge 17.2. 
Področje: Sistematika z evolucijo. 
Cilji /standardi: Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, 
numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike v drugo. Pojasni temeljne značilnosti 
kraljestva rastlin. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

II 8. 0,23 0,38 nad modrim 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da je učenec sposoben »z 
besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, numerično) preoblikovati informacije 
iz ene oblike v drugo«, pozna »vlogo korenin in njihovo temeljno zgradbo« ter »različne tipe 
korenin« (Verčkovnik in sod., 1998). 

Popolnoma pravilen odgovor: 
V njem je zaloga hranilnih snovi ALI rezervna hrana 
Opomba: Učenec ne dobi točke, če zapiše samo naloge korenin ALI »za rast«. 
Delno pravilen odgovor: 
Črpa mineralne snovi ALI pritrjanje ALI shranjuje sladkor (ni navedeno čemu ga 
shranjuje) ALI črpa snovi za rast… 

Delno nepravilen odgovor: 
Črpa hranilne snovi ALI sladkor za ljudi;… 
Nepravilen odgovor:  
Daje semena za novo peso ALI  iz pese lahko nastane tudi manjše drevo ALI  zrastejo 
zrnca; oskrbuje gomolj s hranljivimi snovmi… 
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 Graf 24: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 17.2 (n = 184). 
 
Naloga 18 
 
Naloga 18.1 
 
Pojasni sporočilo plakata. 
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Tabela 28: Lastnosti naloge 18.1. 
Področje: Ekosistemi. 
Cilji /standardi: Pozna izredno vrstno bogastvo pri nas in se zaveda, da je vrstna pestrost 
(tudi pri kulturnih rastlinah) del narodnega bogastva. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

II 8. 0,83 0,18 zeleno 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da se učenci »seznanijo z 
izrednim vrstnim bogastvom pri nas in se zavedo, da je vrstna pestrost (tudi pri kulturnih 
rastlinah) del narodnega bogastva« (Verčkovnik in sod., 1998). 
 
 
 

Popolnoma pravilen odgovor: 
Možna pojasnila: 
– naravna dediščina, 
– varstvo naravnih vrednot, 
– ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
Delno pravilen odgovor: 
Pomeni, da v naravo ne smemo spuščati škodljivih snovi ALI da bi posekali čim manj 
dreves, če pa posekamo treba posaditi novo drevo ALI da moramo smeti metati v koš in ne 
na tla ALI ker drugače bodo izginila drevesa in živali ALI svet je v naših rokah, ohranimo 
svet ALI da v naravi ne odlagamo strupenih, nevarnih ali kakršnihkoli smeti ALI opozarja 
ljudi, da je ostalo malo prave divjine, kjer se lahko živali svobodno gibajo, kjer ni 
onesnaženo in kjer še vedno vlada normalni prehranjevalni ciklus ALI naj spoštujemo 
naravo ALI da ne smemo metati smeti ter požigati gozdov … 
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Graf 25: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 18.1 (n = 184). 
 
 
 
Naloga 18.2 
 
Posebna varstvena območja sestavljajo evropsko ekološko omrežje, imenovano Natura 
2000. Zakaj so ta območja pod posebnim varstvom? 
 
Tabela 29: Lastnosti naloge 18.2. 

Področje: Ekosistemi 
Cilji /standardi: Pojasni pomen zavarovanja bivališč živih bitij. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

II 8. 0,52 0,33 rdeče 
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V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da »učenci spoznajo pojem 
zavarovano območje in nekaj konkretnih primerov« (Verčkovnik in sod., 1998). 
 

Popolnoma pravilen odgovor: 
Ker so pomembna za ohranitev živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih 
tipov.  
Delno pravilen odgovor: 
Za ohranjanje narave ALI  že onesnaženo, da ne bi uničili, onesnažili, posegali ALI  že 
ogroženo ALI tam rastejo posebne vrste rastlin in/ali živali… 

Delno nepravilen odgovor: 
Ker so svetovno bogastvo in so pomembne za življenje ALI ker so redke vrste rastlin in 
živali, ker zelo onesnažujejo okolje in je onesnaženo področje ALI zato, ker so še bolj 
zaščitena;… 
Nepravilen odgovor:  
Ker so zelo ogrožena ALI  da se ne bi vmešavali v naravo ALI  ker so že malo uničena ALI 
da jih ne uničujemo z odlaganjem odpadkov ALI  ker hočejo ohraniti naravo naravno… 

 

Graf 26: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 18.2 (n = 184). 
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Naloga 19 
Naloga 19.1 
 
Gozdovi imajo velik pomen za okolje. Naštej dve okoljski prednosti področja, ki je 
poraščeno z gozdom. 
 
Tabela 30: Lastnosti naloge 19.1. 

Področje: Ekosistemi 
Cilji /standardi: Zna oceniti pomen drevesnih krošenj: vir hrane in varno skrivališče ter 
bivalni prosto za številne ptice. Pozna vzroke in posledice propadanja gozdov. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

II 7. 0,40 0,33 modro 
 
V učnem načrtu za 7. razred pri predmetu naravoslovje je navedeno, da učenec »zna oceniti 
pomen drevesnih krošenj kot vir hrane in bivališče za številne ptice« in da »pozna vzroke in 
posledice propadanja gozdov« (Zupan in sod., 1998). 
 

Popolnoma pravilen odgovor: 
Zadrževanje vetra, preprečevanje erozije tal, rodovitna prst, proizvodnja kisika, 
zadrževanje vode, zmanjševanje temperaturnih nihanj, hrana za živali, bivališče živalim, 
zavetje živalim, vlažen zrak. (dve navedbi) 
Opomba: Učenec ne dobi točke, če navede: rekreacija, les, čist zrak, svež zrak, boljši 
zrak. 
Delno pravilen odgovor: 
(tisti, ki so navedli samo eno pravilno trditev ali pa eno pravilno in eno nepravilno trditev)  
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Zatočišče živalim, čistejši zrak ALI svež zrak in veliko lesa, korenine držijo skupaj tla, da 
ne pride do plazov ALI čistejši zrak, več življenjskega prostora za živali ALI večja 
predelava ogljikovega kisika v kisik in več lesa ALI čistejši zrak, ni toliko prahu ALI 
omogoča razvoj lesne industrije, izvoz lesa, boljši zrak ALI na tem področju je zrak bolj čist 
ter večja raznovrstnost živih bitij ALI več je čistega zraka in prostora za rekreacijo ter 
sprehode, preprečuje erozijo … 

Delno nepravilen odgovor: 
Več kisika, več rastlin in živali ALI pomen gozda je, da imamo več različnih vrst na svetu in 
zaradi tega je zrak čistejši ALI čistejši zrak več mnogih rastlin in gliv ALI gretje s pomočjo 
lesa, hrana, kostanj, gobe ALI boljši zrak (manjša onesnaženost) bolj uravnoteženo 
kroženje snovi v naravi, manj porušeno kroženje snovi kot v mestu ALI svež zrak, več živali 
ALI v gozdu nastajajo številni procesi, npr. fotosinteza, v njem pa se lahko tudi orientiramo 
o smereh neba ALI prednosti so pri razmnoževanju nekaterih živalskih vrst, zavetje živali 
ALI gozd ima bolj čist zrak in ljudje živijo bolj zdravo v naravi … 
Nepravilen odgovor:  
Pridobivanje kisika ali zraka ALI poveča se življenjski prostor za živali ter število živali 
ALI grmičevje ALI poraščene gore ALI življenje za živali ALI panonska nižina, osrednja 
Slovenija … 
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Graf 27: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 19.1 (n = 184). 
 
Naloga 19.2 
 
Katere so prednosti, če ob pogozdovanju zasadimo več različnih vrst rastlin? Navedi dve 
prednosti. 
 
Tabela 31: Lastnosti naloge 19.2. 

Področje: Ekosistemi. 
Cilji /standardi: Pozna vzroke in posledice propadanja gozdov. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

III 7. 0,33 0,45 modro 
 
V učnem načrtu za 7. razred pri predmetu naravoslovje je navedeno, da učenec »pozna vzroke 
in posledice propadanja gozdov« (Zupan in sod., 1998). 
 

32.1

44

15.8
5.4 2.7

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Pravilen odgovor Delno pravilenodgovor Delno nepravilenodgovor Nepravilenodgovor Brez odgovora

Šte
vilo

 od
gov

oro
v [%

]

Odgovor



Bačar V.: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

75 
 

Popolnoma pravilen odgovor: 
Večja pestrost (več vrst) živali, večja pestrost medvrstnih odnosov, večja pestrost hrane za 
živali, manj »škodljivcev« ene vrste, več ekoloških niš, vzdrževanje ravnovesja (dve 
navedbi). 
 
Nepravilen odgovor:  
Se med seboj razmnožujejo ALI je lepše, bolj čisto ALI več opraševanja ALI več žuželk za 
opraševanje ALI zaradi simbioze,… 

 
 
 

 
Graf 28: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 19.2 (n = 184). 
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Naloga 20 
 
Na sliki gozdne stelje so vidne drobne bele nitke. 
 

 
 
 
Naloga 20.1 
 
Kaj se bo zgodilo s steljo, na kateri smo opazili te drobne nitke? Pojasni. 
 
Tabela 32: Lastnosti naloge 20.1. 

Področje: Sistematika z evolucijo. 
Cilji /standardi: Opiše značilnosti gliv. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

III 8. 0,18 0,22 nad modrim 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da učenec »opiše značilnosti 
gliv« (Verčkovnik in sod., 1998). 
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Popolnoma pravilen odgovor: 
Stelja se bo postopoma razgradila (razpad, trohnenje, gnitje) ALI drobne nitke so glive 
(hife ali podgobje), ki razgrajujejo steljo (so razkrojevalci). 
Delno pravilen odgovor: 
Stelja bo zgnila ALI propadla bo, ker bodo nitke izčrpale vso vodo ALI začela bo 
propadati, saj jo te nitke ogrožajo,… 

Delno nepravilen odgovor: 
Umrla bo ALI ovenela bo ALI drobne nitke jo ogrožajo ALI razgradila se bo ALI nitke se 
bodo še bolj razrasle,… 
Nepravilen odgovor:  
Iz nje bo nastala rastlina ALI prilepila se bo v tla ALI zarasla se bo ALI začela se bo 
razmnoževati ALI zrasle bodo v korenine,… 

 

 
Graf 29: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 20.1 (n = 184) 
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Naloga 20.2 
 
Gobi smo odrezali klobuk, ga položili na papir in postavili v topel prostor (slika 2). Ko 
smo klobuk po nekaj dneh odstranili, smo videli to, kar je prikazano na sliki 3. 

 
Zakaj potrebuje gliva to, kar je ostalo na papirju (slika 3)? 
 
Tabela 33: Lastnosti naloge 20.2. 

Področje: Sistematika z evolucijo 
Cilji /standardi: Opiše značilnosti gliv. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

III 8. 0,62 0,40 rumeno 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da »učenci prepoznajo glive 
in vedo, da predstavljajo samostojno kraljestvo« (Verčkovnik in sod., 1998). 
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Popolnoma pravilen odgovor: 
Za razmnoževanje ALI nadaljnji razvoj. 
Delno pravilen odgovor: 
To so semena ALI z njim trosi seme ALI to so semena, da bi zrasla nova goba ALI semena 
so dozorela in se odprla ALI potrebovala so toploto … 

Delno nepravilen odgovor: 
Za rast in razvoj ALI za oploditev ALI s tem oprašuje ALI za rast ALI za obnovo ALI za 
trose … 
Nepravilen odgovor:  
Da se ne izsuši ALI za rast in razvoj ALI potrebujejo za hrano ALI za hranjenje ALI da 
lahko črpa hrano in kisik ALI zaščita pred tujki ALI to je odtis glive na papirju ALI da 
zadrži vodo ALI za hrano žuželk ALI da se pritrdi … 

 

 
Graf 30: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 20.2 (n = 184). 
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Naloga 20.3 
 
Slike od 4 do 7 prikazujejo različne gobe. 

 
 
Izdelaj preprost dvovejnati določevalni ključ, s katerim boš razvrstil vse štiri vrste gob na 
slikah po zunanjih znakih. V pomoč so ti izrazi na skici spodaj. 
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Tabela 34: Lastnosti naloge 20.3. 
Področje: Sistematika z evolucijo. 
Cilji /standardi: Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, 
numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike v drugo. Zna preučevati življenjske 
procese in pojave. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

III 8. 0,13 0,23 nad modrim 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da se učenci »naučijo 
določati vrste, rodove in družine po preprostih slikovnih ključih« (Verčkovnik in sod., 1998). 
 

 
 
Slika 3: Prikaz pravilnega reševanja naloge 20.3. (Navodila za vrednotenje, 2011). 
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Popolnoma pravilen odgovor: 
Pravilno določene vse štiri vrste gob. 
Delno pravilen odgovor: 
Pravilno določene 2 ali 3 vrste gob. 

Delno nepravilen odgovor: 
Učenci so začeli delati ključ, vendar nepravilno. 
Nepravilen odgovor:  
Učenci niso začeli delati ključa (so pa risali gobe, izdelali miselni vzorec …). 

 
 
 

 
 
Graf 31: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 20.3 (n = 184). 
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Naloga 21 
 
Učenci so pripravili poskus, kakor je prikazano na sliki. V vse tri posode so dali enako 
količino vode in nanjo zaščitno plast olja, kakor prikazuje slika posode A. V posodo B so dali 
olistano vejico, v posodo C neolistano vejico. Vse posode so v razredu postavili na okensko 
polico. 
            

 
 
Naloga 21.1 
 
Napovej, v kateri od treh posod bo po petih dneh najnižja gladina vode. Utemelji svoje 
predvidevanje. 

 
Tabela 35: Lastnosti naloge 21.1. 

Področje: Ekosistemi. 
Cilji /standardi: Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, 
numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike v drugo. Zna posploševati in uporabljati 
pridobljena spoznanja. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

III 8. 0,59 0,31 rdeče 
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V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da se učenci »seznanijo s 
procesom fotosinteze in spoznajo njen pomen« (Verčkovnik in sod., 1998). 
 
 

Popolnoma pravilen odgovor: 
Najnižja raven vode bo v posodi B, ker bo voda izhlapela prek listov ALI ker rastlina 
potrebuje vodo za fotosintezo ALI za nadaljnjo rast. 
 
Delno pravilen odgovor: 
Najnižja raven vode bo v posodi B, ker rastlina porabi, srka vodo ALI listi potrebujejo vodo 
ALI listi porabijo vodo, posrkajo, črpajo vodo,… 

Nepravilen odgovor:  
Učenec navede napačno posodo.  

 

 
Graf 32: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 21.1 (n = 184) 
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Naloga 21.2 
 
Kakšen je v tem poskusu pomen posode A? 
 
Tabela 36: Lastnosti naloge 21.2. 

Področje: Ekosistemi. 
Cilji /standardi: Prepozna raziskovalne metode in tehnike dela v biologiji. 

Taksonomska 
stopnja 

Razred IT  ID Območje 

II 8. 0,37 0,39 modro 
 
V učnem načrtu za 8. razred pri predmetu biologija je navedeno, da učenec »prepozna 
raziskovalne metode in tehnike dela v biologiji« (Verčkovnik in sod., 1998). 
 

Popolnoma pravilen odgovor: 
Posoda A je kontrola ALI za primerjavo ALI za prikaz začetne količine vode. 
Delno pravilen odgovor: 
V posodi a se vidi koliko vode izhlapi ALI da bodo videli kako hitro voda izhlapi v naravnih 
pogojih ALI da v njej ne bo veliko sprememb, ker ni rastline ALI da vidimo, če voda vseeno 
izhlapi ALI da pokaže, ali bo čez olje voda izhlapela v 5 dneh ALI kaj se dogaja z vodo brez 
vejice … 

Delno nepravilen odgovor: 
Voda ostane, saj preko olja ne more izpareti ALI vemo, kaj smo uporabili na začetku (vodo 
in olje) ALI  vidimo, da voda ne izhlapi … 
Nepravilen odgovor:  
Prikazuje plavanje olja na vodi ALI v posodi a se vejica še ni razvila ALI če olje vpija vodo 
ALI dokaz, da se voda ne meša z oljem ALI da vidimo, da je olje lažje od vode ALI da 
rastlina ne oveni ALI prikazuje količino vode in olja … 
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Graf 33: Razporeditev odgovorov učencev pri nalogi 21.2 (n = 184). 
 
8. RAZPRAVA 
 
Pri vsaki nalogi izbirnega tipa je moč opaziti določen odstotek učencev, ki na zastavljeno 
vprašanje niso odgovorili, kar je posebej zanimivo, saj se nepravilni odgovori pri NPZ ne 
točkujejo z negativnimi točkami in učenci z izbiro odgovora ne izgubijo popolnoma ničesar. V 
primeru da je odgovor pravilen, pa lahko učenci dobijo vse možne točke, ne glede na to, da je 
njihov odgovor posledica ugibanja in ne znanja.  
 
Iz  analize nalog izbirnega tipa lahko razberemo naslednje glavne značilnosti 

- Pri nalogi 1 je moč opaziti, da sta pravilen odgovor B in nepravilen odgovor D precej 
izenačena, kar se tiče deleža učencev, ki so ju obkrožili. Vzrok verjetno tiči v tem, da 
so si bili odgovori precej podobni (vsi so vključevali trditve o kvasovkah). Naloga 1 je 
bila najslabše reševana naloga. 

- Pri nalogi 5 je največji delež učencev (1,7 %), ki ni obkrožil nobenega izmed 
odgovorov. Verjetno obstaja korelacija med tem dejstvom ter veliko razpršenostjo 
odgovorov učencev. Vseeno pa naloga 5 ni bila najslabše reševana naloga. 
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- Pri nalogi 11 je najmanjši delež učencev, ki niso odgovorili na zastavljeno vprašanje. 
Hkrati je naloga 11 tudi najbolje reševana naloga izmed nalog izbirnega tipa. 

Problem pri nalogah izbirnega tipa je včasih tudi dejstvo, da so vsi nepravilni odgovori 
obravnavani enako, čeprav se nekateri veliko bolj nesmiselni kakor drugi. Zanimivo bi bilo, da 
bi učenci pri reševanju teh nalog pokazali, katere odgovore so avtomatsko izključili in med 
katerimi odgovori so se odločali v primeru, ko niso bili prepričani, kateri odgovor je pravilen.  
Ker ne moremo dokazati, ali so posamezni odgovori posledica ugibanja, je oteženo objektivno 
določiti vzroke za uspešnost reševanja pri posamezni nalogi. 
Pri nalogah strukturiranega tipa je posebej očitno razmerje med pravilnimi in nepravilnimi 
odgovori. Dodatno pa je zaskrbljujoče dejstvo, da pri nekaterih nalogah (npr. 13.1, 21.2), tudi 
v primeru točkovanja delno pravilnih odgovorov ne bi veliko učencev izboljšalo svojega 
rezultata. Pri teh nalogah bi bilo potrebno preveriti, ali bi kazalo spremeniti način  podajanja 
znanja, ki so ga preverjale te naloge, ali pa bi morali nameniti več časa za utrjevanje tega 
znanja. 
 
Iz  analize nalog strukturiranega tipa lahko razberemo naslednje značilnosti: 

- Pri nalogi 13.1 se je pokazalo pomanjkanje širšega razumevanja življenja, kar bi moral 
biti en izmed najpomembnejših ciljev, ki bi jih morali doseči učenci tekom 
izobraževanja. 

- Pri nalogi 13.2 je nekoliko višji delež pravilnih in delno nepravilnih odgovorov (v 
primerjavi z nalogo 13.1) lahko posledica dejstva, da se pomen pH obravnava tudi pri 
drugih naravoslovnih predmetih. Večina učencev je podala razlago pojma kisline in ne 
funkcije prebavnega soka v želodcu oz. prebave hrane. 

- Pri nalogi 13.3 je bil pravilen odgovor precej togo definiran, oz vprašanje ni eksplicitno 
zahtevalo, da učenci zapisan odgovor utemeljijo. Delež delno pravilnih odgovorov je 
pri tej nalogi tako zelo visok (67,9 %). 

- Pri nalogi 14.1 je zaskrbljujoče dejstvo, da učenci slabo razumejo osnovno delovanje 
človekovega organizma. Vprašanje bi učenci lahko rešili tudi z zakonitostmi gibanj, ki 
so jih obravnavali pri fiziki. Pri tej nalogi je največ učencev nepravilno odgovorilo na 
vprašanje. Učenci bi morali to nalogo rešiti že z osnovnim , logičnim sklepanjem. 

- Naloga 14.2 je tipičen primer naloge, kjer je že vnaprej moč pričakovati veliko število 
delno pravilnih odgovorov; določen odstotek odgovorov je namreč posledica 
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neustreznega besedišča. Veliko učencev ve, kaj se zgodi, a se ne zna ustrezno izraziti 
(zamenjava izrazov iztegniti – razširiti, raztegniti – skrčiti, sprostiti – popustiti …). 

- Dobro reševanje naloge 15.1 je verjetno posledica vedno zgodnejšega spoznavanja 
mladih s spolnostjo. 

- Dobro reševanje nalogi 15.2 lahko verjetno pripišemo tudi temu, da je vprašanje 
obravnavalo temo, ki je pogosto omenjena v javnosti. 

- Reševanje naloge 16.1 je zaskrbljujoče, saj se risanje grafov obravnava pri različnih 
predmetih in ni neposredno predmet biologije. Veliko učencev je imelo težave pri 
ustreznem označevanju osi. 

- Pri nalogi 16.2 je značilen visok odstotek pravilnih odgovorov, ker so učenci v večji 
meri razlagali svoje odgovore. Ob upoštevanju delno pravilnih odgovorov, bi se 
povprečno število doseženih točk še dodatno povečalo. 

- Pri nalogi 17.1 je dobro reševanje posledica dobre in nazorne slike. Ob odsotnosti le-te 
bi se delež pravilnih odgovorov verjetno drastično zmanjšal. 

- Za razliko od naloge 17.2, pri nalogi 17.1 slika ni veliko pripomogla k pravilnemu 
reševanju naloge, kar kaže  rezultat. 

- Veliko možnih odgovorov pri nalogi 18.1 je vplivalo na dobro reševanje naloge (najbolj 
uspešno reševana naloga - 91,8% pravilnih odgovorov).  

- Pri nalogi 18.2 so učenci ponovno imeli težave z izražanjem. 
- Kljub dejstvu, da je bilo pri nalogi 19.1 treba navesti le dva odgovora, je bilo reševanje 

naloge slabo. Učenci so preveč površno odgovarjali na zastavljeno  vprašanje. 
- Reševanje naloge 19.2 je bilo v primerjavi z reševanjem  naloge 19.1 boljše, čeprav bi 

lahko pričakovali podobno uspešnost pri reševanju.  
- Pri nalogi 20.1 je število nepravilnih odgovorov zelo zaskrbljujoče. Učenci niso usvojili 

cilja naloge. 
- Pri nalogi 20.2 je bilo od učencev zahtevano res osnovno znanje o glivah, kar se pozna 

pri rezultatu. 
- Reševanje naloge 20.3 je pokazalo, da učenci ne znajo logično sklepati, kar bi morali 

osvojiti tudi pri drugih predmetih. 
- Naloga 21.1 ima najvišji delež pravilnih in nepravilnih odgovorov. Učenci so imeli 

ponovno jezikovne težave pri zapisovanju odgovorov. 
- Naloga 21.2 je pokazala, da učenci znajo opisati  proces na splošno (naloga 21.1), ne pa 

tudi podrobnosti, ki so ključni za celostno razumevanje procesa. 
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8.1.  Rezultati vsebinske analize nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 
2006 

 
Moštrokol (2006) je v svojem diplomskem delu Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa 
znanja iz biologije 2006 analizirala odgovore naključnega vzorca učencev (n = 125) na 
strukturirana vprašanja v sklopu NPZ iz biologije leta 2006. Dosežki učencev pri odgovarjanju 
na ta vprašanja so prikazani na grafu 34. Na grafu 35 je prikazana primerjava deležev 
popolnoma pravilnih odgovorov na strukturirana vprašanja za izbran vzorec populacije in 
celotno populacijo. Avtorica navaja, da je povprečni dosežek vzorca (53,3 %) nižji od dosežka 
celotne populacije (60,4 %). Med rezultati vseh učencev na NPZ iz biologije leta 2006 in 
rezultati vzorca 125 učencev, ki jih je Moštrokol (2006) analizirala, sicer obstaja visoka 
korelacija (Spearmanov koeficienta korelacije = 0,94; p < 0,01). 
 

 
Graf 34: Zbirni graf  odgovorov v nalogah strukturiranega tipa v sklopu NPZ iz biologije 
2006 za naključno izbran vzorec populacije (n = 125). (Vir: Moštrokol, 2006) 
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Graf 35: Primerjava deležev popolnoma pravilnih odgovorov na strukturirane naloge v sklopu 
NPZ iz biologije 2006 za naključno izbran vzorec (n = 125) in celotno populacijo. (Vir: 
Moštrokol, 2006) 
 
 
Avtorica je na podlagi analize podatkov ugotovila naslednje (Moštrokol, 2006): 

- V znanju učencev se kažejo določene značilne pomanjkljivosti oz. tipični napačni 
odgovori. 

- Učenci določenih tem, zajetih v temeljnih standardih v učnem načrtu, ne razumejo, saj 
je na štiri naloge popolnoma pravilno odgovorilo manj kot 40 % učencev. Te teme so 
prikazane v tabeli 37. 

- Učenci imajo težave pri pisnem izražanju, saj je le malo učencev odgovarjalo v celih 
povedih, kjer je bilo to potrebno, hkrati pa je avtorica ugotovila tudi pojavljanje številnih 
slovničnih napak. 
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Tabela 37: Prikaz ciljev, ki so jih preverjale naloge z manj kot 40 % popolnoma pravilnih 
odgovorov – NPZ iz biologije 2009. (Vir: Moštrokol, 2006) 
 
Naloga Cilji Delež popolnoma 

pravilnih odgovorov 
13.2 Učenci ugotavljajo posledice nepravilnega delovanja 

hormonskih žlez. 
24,8 % 

17.2 Učenci povežejo predstavnike rastlin in živali v 
prehranjevalno verigo.  
Učenci na primeru povežejo predstavnike živali in 
rastlin v prehranjevalno verigo in prehranjevalni splet. 

25,6 % 

18.2 Učenci poznajo posledice intenzivnega kmetijstva 30,4 % 
20.3 Življenjska pestrost, kjer dejavnike okolja povezujejo 

z velikim številom in pestrostjo rastlinskih in živalskih 
vrst. 

24,8 % 

 
 
8.2.  Rezultati vsebinske analize NPZ iz biologije 2009 (Krvina, 2009) in 

primerjava z analizo iz leta 2006 (Moštrokol, 2006) 
 
Krvina (2009) je v svojem diplomskem delu z naslovom Vsebinska analiza nacionalnega 
preizkusa znanja iz biologije 2009 analizirala vse naloge rednega roka NPZ iz biologije 2009 
in hkrati namenila poseben poudarek nalogam strukturiranega tipa. V analizi je uporabila 
vzorec 163 učencev. Avtorica je ugotovila, da so bili dosežki učencev pri nalogah izbirnega in 
strukturiranega tipa približno enaki dosežkom iz leta 2006. Leta 2009 je bil povprečni dosežek 
pri nalogah odprtega tipa 68 %, pri strukturiranih nalogah pa 43 % (Krvina, 2009). 
Medtemko leta 2006 ni bilo značilnih razlik v dosežkih pri reševanju nalog različnih 
taksonomskih stopenj, so bile leta 2009 razlike večje (I. taksonomska stopnja – povprečni 
dosežek 70 %, II. in III. taksonomska stopnja – 41 % oz. 46 %). Tudi leta 2009 so se pokazale 
težave učencev pri oblikovanju odgovorov na vprašanja odprtega tipa. 
Na grafu 36 je prikazana primerjava deležev popolnoma pravilnih odgovorov pri nalogah 
strukturiranega tipa za izbrani vzorec ter celotno populacijo na NPZ iz biologije leta 2009. 
Izbrani vzorec dobro predstavlja populacijo, zato predpostavljamo, da lahko ugotovitve, ki jih 
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navaja avtorica, posplošimo na celotno populacijo (korelacijskih koeficientov delo ne navaja). 
Če primerjamo grafa 35 in 36 opazimo, da glede na število vseh učencev, ki so opravljali NPZ 
iz biologije 2006, izbrana velikost vzorca slabše popiše rezultate celotne populacije (velikost 
vzorca torej ni ustrezna) v primerjavi z analizo NPZ 2009. Leta 2009 je bil v analizo vzet sicer 
približno enako velik vzorec, a za bistveno manjše število vseh odgovorov, kar ima za posledico 
boljši popis dosežkov populacije.  
Graf 37 prikazuje raznolikost odgovorov v nalogah strukturiranega tipa za izbrani vzorec 
populacije. 
 

 
Graf 36: Primerjava deležev popolnoma pravilnih odgovorov na strukturirane naloge v sklopu 
NPZ iz biologije 2009 za naključno izbran vzorec (n = 163) in celotno populacijo. (Vir: 
Krvina, 2009) 
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Graf 37: Zbirni graf karakterizacije odgovorov v nalogah strukturiranega tipa v sklopu NPZ iz 
biologije 2009 za naključno izbran vzorec populacije (n = 163). (Vir: Krvina, 2009) 
 
Ugotovitve avtorice so bile naslednje (Krvina, 2009): 

- Pri osmih nalog (25 % vseh nalog) so se pokazale značilne pomanjkljivosti oz. tipični 
napačni odgovori. Kot možne vzroke avtorica navaja površnost učencev, njihove slabe 
bralne sposobnosti ter pomanjkanje spretnosti za samostojno razlago. 

- Povprečni dosežki učencev pri 5 nalogah (ena naloga izbirnega tipa, ostale štiri 
strukturiranega tipa), tj. 15,6 % vseh nalog, so bili nižji od 40 % (tabela 38). Na podlagi 
tega dejstva je avtorica zaključila, da učenci določenih tem, zajetih v temeljnih 
standardih učnih načrtov, ne obvladajo. Kot možne vzroke je navedla nerazumevanje 
vprašanj, slabe bralne sposobnosti učencev ter nespretnost pri oblikovanju smiselnih 
odgovorov. 

- Na podlagi analize rezultatov podrobne vsebinske analize odgovorov pri nalogah 
strukturiranega tipa je avtorica ugotovila, da imajo učenci težave pri razumevanju in 
branju navodil ter pisnem izračunu. V analizo je zajela naloge, pri katerih je delež delno 
pravilnih oz. delno nepravilnih odgovorov znašal več kot 30 % (skupno število nalog je 
bilo 20). Pri petih nalogah (25 % vseh) so se pojavljale bralne in pisne težave. Kot 
možne vzroke avtorica navaja nenatančno in prehitro branje navodil, stres zaradi testne 
situacije, pomanjkljiva razlaga in slabo pisno izražanje zaradi pomanjkljivega znanja. 
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Tabela 38: Prikaz ciljev, ki so jih preverjale naloge z manj kot 40 % popolnoma pravilnih 
odgovorov – NPZ iz biologije 2009. (Vir: Krvina, 2009) 
 
Naloga  Cilji Delež popolnoma 

pravilnih odgovorov 
8 Pozna življenjske potrebe rastlin. 7,4 % 
13.b Zna razložiti motnje v rasti kosti. 6,7 % 
14.b Razume vlogo ledvic. 25,8 % 
15.b Pozna najpogostejše napake, bolezni in poškodbe oči.  1,8 % 
21.c Na konkretnem primeru zna izdelati ključ za določanje 

živali.  
8,6 % 

 
Na podlagi dobljenih rezultatov avtorica za izboljšanje znanja biologije po končani osnovni šoli 
navaja naslednje predloge (Krvina, 2009, str. 112): 

- »Pravočasno odkriti pomanjkljivosti v znanju osnovnošolcev z rednim preverjanjem 
zapiskov, delovnih zvezkov in domačih nalog. 

- Spodbujati učence k samostojnemu reševanju problemov. 
- Stalno preverjati in ocenjevati znanje. 
- Stremeti k stalnem izpopolnjevanju učiteljskega kadra.  
- Slediti novostim tako na biološkem kot na pedagoškem področju. 
- Težiti k spremembam v učnih načrtih, če se izkaže, da so v njih pomanjkljivosti. 
- Poskušati stalno izboljševati pouk biologije v osnovni šoli.« 

 
8.3.  Rezultati vsebinske analize NPZ iz biologije 2011 in njihova primerjava 

z rezultati vsebinskih analiz NPZ iz biologije v letih 2006 in 2009 
 
Ugotovitve predmetne komisije za biologijo v Letnem poročilu o izvedbi nacionalnega 
preverjanja znanja v šolskem letu 2010/2011 (Letno poročilo, 2011) so naslednji: 

- temeljno znanje pri biologije je dobro – ni ugotovljenih izrazitih primanjkljajev na 
nobenem izmed vsebinskih področij, 

- učenci so imeli težave na višjih taksonomskih stopnjah, zlasti pri samostojnem 
reševanju novih problemov in samostojni interpretaciji. 
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V tabeli 39 je prikazana primerjava rezultatov NPZ iz biologije 2006, 2009 in 2011 (Podatki so 
pridobljeni iz letnih poročil (Letno poročilo, 2006, 2009, 2011), razen če je navedeno drugače, 
in veljajo za celotno populacijo). 
Pri vseh treh dosedanjih NPZ iz biologije je bilo moč s pravilnimi odgovori na naloge izbirnega 
tipa doseči 37,5 % vseh točk, s pravilnimi odgovori na vprašanja pri strukturiranih nalogah pa 
62,5 %. Na vseh treh preverjanjih so bili enaki tudi deleži zastopanosti posameznih 
taksonomskih ravni (30 % prva raven, 35 % druga raven in 35 % tretja raven). 
 
Tabela 39: Primerjava rezultatov NPZ leta 2006, 2009 in 2011. 

 Povprečni dosežek (%) 
 2006 2009 2011 
Strukturirane naloge 53* 43  37  
Naloge izbirnega tipa Ni podatka 68  65  
Celotni preizkus 61,9  52,23  48,02  
I. kognitivna stopnja  Ni podatka 70  66  
II. kognitivna stopnja Ni podatka 41  47  
III. kognitivna stopnja Ni podatka 46  34  
 2006 2009 2011 
Število nalog nad modrim območjem 1**  5 8 

*Vir: Moštrokol, 2006. 
**V številu nalog nad modrim območjem pri NPZ 2006 so upoštevane samo strukturirane 
naloge. 

 
Povprečni dosežek učencev pri NPZ iz biologije 2011 na rednem roku je znašal 48,02 % in je 
najnižji do sedaj (tabela 39). To dejstvo je zavedeno tudi v Letnem poročilu o izvedbi 
nacionalnega prevejanja znanja v šolskem letu 2010/2011 s strani Predmetne komisije za 
biologijo. Opazna je velika razlika med dosežki pri reševanju nalog izbirnega tipa in 
strukturiranih nalog. Pri interpretaciji teh rezultatov pa je vseeno treba biti previden. Pri 
odgovorih izbirnega tipa lahko določen delež pravilnih odgovorov pripišemo ugibanju učencev 
in ne njihovemu dejanskemu znanju.  



Bačar V.: Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011 
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

96 
 

Težave učencev pri odgovarjanju na vprašanja višjih taksonomskih stopenj lahko delno 
pripišemo slabi bralni pismenosti slovenskih učencev. Rezultati mednarodne raziskave PISA iz 
leta 2009 (Prvi rezultati OECD-jeve raziskave Pisa 2009, 2010) so namreč pokazali, da v 
Sloveniji 79 % učencev dosega temeljne bralne kompetence (OECD = 81 %, EU = 82 %),    55 
% učencev dosega 2. ali 3. raven, najvišje bralne kompetence pa dosega samo 0,3 % (OECD = 
1, 0 %, EU = 0,6 %).  
Slovenski učenci so v povprečju dosegli 483 točk (OECD = 494 točk, EU = 489 točk), kar je 
11 točk manj, kot leta 2006. Na podlestvicah iskanje in priklic informacij ter povzemanje in 
interpretiranje besedila so dosegli 3. raven (489 točk), na podlestvici razmišljanje o … in 
vrednotenje besedila so dosegli 2. raven (470 točk), na podlestvici vezanega besedila so dosegli 
2. raven (484 točk), na podlestvici nevezanega besedila pa 3. raven (476 točk). Med učenci, ki 
radi berejo in tistimi, ki tega ne počnejo radi, je razlika 98 točk, kar pomeni več kot eno raven 
lestvice. Slovenske učenke so dosegle v povprečju več točk kot učenci.  
Kar se tiče naravoslovne pismenosti, je raziskava PISA pokazala, da 85 % slovenskih učencev 
dosega naravoslovne kompetence (Prvi rezultati OECD-jeve raziskave Pisa 2009, 2010). To je 
sicer več od povprečja OECD in EU (82 %), a manj, kot leta 2006. Pri naravoslovni pismenosti 
se je pokazala tudi statistično značilna razlika med spoloma. Porazdelitev dosežkov po spolu je 
bila pri NPZ iz biologije leta 2011 sicer skoraj simetrična, pri učenkah je bila le malenkost 
pomaknjena proti višjim dosežkom (Letno poročilo, 2011). 
 
Verjetno lahko določen del »krivde« pripišemo tudi funkcionalni nepismenosti učencev (učenci 
imajo težave pri podajanju lastnega znanja). Težave pri izražanju in s tem nezmožnost prikaza 
obsega lastnega znanja je v sklepnih ugotovitvah izpostavila tudi predmetna komisija (Letno 
poročilo, 2011). 
Glede na strukturiranost preizkusa menimo, da nepravilni odgovori in/ali slovnične napake niso 
posledica pomanjkanja časa pri reševanju preizkusa znanja. 
 
Opozoriti velja na večanje razlike med povprečnimi dosežki pri reševanju nalog izbirnega tipa 
in strukturiranih nalog ter tudi med dosežki pri reševanju nalog različnih taksonomskih stopenj. 
Leta 2006 predmetna komisija ni ugotovila bistvenih razlik med dosežki pri nalogah izbirnega 
in strukturiranega tipa. Prav tako niso bile ugotovljene razlike v uspešnosti pri reševanju nalog 
različnih taksonomski ravni (Letno poročilo, 2006). Razlike so se nato leta 2009, dodatno pa 
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tudi leta 2011 začele povečevati. Predvsem bi bilo smiselno v prihodnje posvetiti več pozornosti 
vključevanju II. in III. taksonomske stopnje v pouk naravoslovja in biologije. 
 
Zanimivo je tudi večanje prijavljenih poizvedb (slika 15). Pravico do poizvedbe je tako leta 
2011 uveljavilo 708 učencev (12,5 %), kar je več kot leta 2006 (4,77 %) in 2009 (10,4 %). 
Izmed vseh poizvedb je bilo 431 (60,9 %) utemeljenih. Največ poizvedb je bilo za naloge 
odprtega tipa. Le-te so namreč zahtevnejše za popravljanje. Težko je namreč zagotoviti 
identičnost popravljanja na posameznih centrih za vrednotenje, hkrati pa se ne moremo izogniti 
tudi nedoslednosti pri upoštevanju navodil za vrednotenje (Letno poročilo, 2011). 

 
Slika 4: Število poizvedb glede na vrsto napake pri NPZ iz biologije 2011. (Vir: Letno 
poročilo, 2011). 
 
Kljub pobudi, ki jo je dala Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, in se 
nanaša na odkrivanje in odpravljanje vzrokov za težave učencev na višjih taksonomskih 
stopnjah znanja, ugotavljamo, da le-ta ni prinesla želenih rezultatov pri NPZ iz biologije 2011. 
Morda bo rezultate prinesel projekt Zavoda RS za šolstvo (»Opolnomočenje učencev z 
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izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja«), ki se je začel po ugotovljeni slabši bralni 
pismenosti slovenskih učencev v raziskavi PISA 2009.  
 
Moj predlog za prihodnje NPZ pa je naslednji: v javnosti se vedno bolj pojavlja zahteva po 
popolni integraciji trajnostnega razvoja v vsakdanje življenje. Trajnostni razvoj je pogosto 
povezan z ustreznim odnosom človeka do naravnega okolja. Ta odnos je treba pri ljudeh začeti 
graditi dovolj zgodaj, tj. že v času njihovega zgodnjega intelektualnega in osebnostnega 
razvoja. Temelj predstavlja v prvi vrsti bivalno okolje (družina in njene navade), v drugi vrsti 
pa izobraževalni sistem. Del tega sistema je tudi predmet biologija, s katerega vsebino se učenci 
neposredno ali posredno srečujejo vso osnovno šolo. Pomemben cilj biologije je posredovati 
učencem temeljno razumevanje življenja in oblikovanje ustreznega odnosa do narave. Morebiti 
bi bilo smiselno, če bi na prihodnjih NPZ iz tega predmeta preverjali tudi odnos učencev do 
narave. Na ta način bi ti preizkusi dobili še dodatno vrednost. Predvsem pa bi na ta način dovolj 
zgodaj pri učencih vzbudili zavest o pomembnosti trajnostnega razvoja. 
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9. SKLEPI 
 
Na temelju rezultatov vsebinske analize smo sprejeli vse postavljene hipoteze: 
1) V odgovorih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja iz biologije leta 2011 se 

kažejo določene značilne pomanjkljivosti oziroma tipični napačni odgovori (glej tabelo 
40). 

2) Tabela 40: Prikaz značilnih pomanjkljivosti oz. tipičnih napačnih odgovorov. 
Naloga Značilna pomanjkljivost oz. tipičen napačen odgovor 
13.1 Velikost telesa in telesnih organov 
13.2 Pojasnilo, da gre za kislino 
14.2 Težava pri izražanju (zamenjava izrazov iztegniti – razširiti, 

raztegniti – skrčiti, sprostiti – popustiti, skrčiti – napeti, 
nategniti 

16.1 Težava pri navajanju enote in oštevilčenju osi 
20.1 Navedbe kaj se bo zgodilo ali/in zakaj se bo zgodilo 
20.b Težava pri izražanju (zamenjava izrazov stelja – steljka, 

razgradnja – umrla, propadla, zgnila, izsušila) 
 
Menim, da se učenci v primeru, ko niso prepričani v svoje znanje oz. je le-to pomanjkljivo, 
zatečejo k poenostavljeni razlagi. Za to je značilna uporaba neustreznih izrazov, ki jih pogosto 
uporabljamo v vsakdanjem jeziku, a je njihova raba napačna. 

 
3) Učenci določenih tem, zajetih v temeljnih standardih učnih načrtov, ne obvladajo. 
To hipotezo smo sprejeli, saj se je osem nalog uvrstilo nad modro območje. Lastnosti nalog, ki 
so se uvrstile nad modro območje, so prikazane v tabeli 41. 
 
Poudariti velja naslednje ugotovitve: 

- Vsa vprašanja, ki so se uvrstila nad modro območje, so bila druge ali tretje taksonomske 
stopnje.  

- Skrb vzbuja reševanje naloge z določevalnim ključem (20.3). Pri prejšnjem preverjanju 
(2009) se je namreč pokazalo, da ga učenci ne obvladajo, zato so ga leta 2011 ponovno 
uvrstili v preizkus. Popolnoma pravilnih odgovorov je bilo leta 2011 6 %, leta 2009 pa 
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8,6 %. Rezultat te naloge bi moral vzpodbuditi učitelje, da v prihodnje temu cilju 
posvetijo več časa (Letno poročilo, 2011). 

- Za razliko od predhodnih NPZ iz biologije, v katerih so preverjali branje preglednic in 
grafov (učenci niso imeli težav), je bilo v preizkusu leta 2011 treba samostojno narisati 
graf in ga ustrezno označiti (naloga 16.1), kar je učencem povzročalo težave. 

- Na področju celice, tkiv, organov in organskih sistemov (skupno 11 nalog) so učenci 
dosegli povprečno 44 % točk, na področju sistematike z evolucijo (skupno 8 nalog) pa 
42 % točk. Rezultata na teh dveh področjih sta bila nižja od povprečnega dosežka 
celotnega preizkusa (Letno poročilo, 2011). 

- Zaskrbljujoče je, da je med neosvojenimi cilji/standardi preveč tistih, ki se nanašajo na 
človeka. 

 
Tabela 41: Prikaz ciljev/standardov, ki so jih preverjale naloge, uvrščene nad modro območje 
pri NPZ iz biologije 2011. 

Naloga Cilj Delež popolnoma 
pravilnih 
odgovorov [%] 

13.2 Pojasni zgradbo želodca in pomen hrane v njem. Opiše 
zgradbo želodca in njegov pomen pri prebavi. 

24,5 

13.3 Opiše razgradnjo hrane in vsrkavanje snovi v kri. 4,9 
14.1 Primerja zgradbo progaste, gladke in srčne mišice ter razume 

zvezo med zgradbo in vlogo mišic. 
23,4 

14.2 Primerja zgradbo progaste, gladke in srčne mišice ter razume 
zvezo med zgradbo in vlogo mišic. 

6 

16.1 Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, 
grafično, numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike 
v drugo. 

23,4 

17.2 Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, 
grafično, numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike 
v drugo. Pojasni temeljne značilnosti kraljestva rastlin. 

12,8 

20.1 Opiše značilnosti gliv. 6 
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20.3 Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, 
grafično, numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike 
v drugo. Zna preučevati življenjske procese in pojave. 

6 

 
4) Učenci imajo težave pri razumevanju in branju navodil ter pisnem izražanju. 
To hipotezo smo sprejeli, saj so bili v primerjavi z nalogami izbirnega tipa povprečni dosežki 
doseženi pri strukturiranih nalog bistveno nižji. Hkrati je bil izmed vseh treh taksonomskih 
ravni najnižji povprečni dosežek dosežen pri nalogah III. taksonomske stopnje. 
Podobno kot obe predhodni analizi, so se tudi letos pokazale težave učencev pri pisnem 
izražanju (zamenjava/izpuščanje/dodajanje črk, uporaba pogovornih izrazov, nepravilna 
uporaba velike začetnice …). Pravopisne napake lahko pripišemo premajhni pozornosti oz. 
povečanemu stresu, sintaktične napake pa so lahko posledica pomanjkanja sposobnosti 
podajanja usvojenega znanja ali preprosto kar pomanjkanja znanja. 

 
10. POVZETEK 
 
NPZ iz biologije ob koncu devetletnega osnovnega šolanja predstavlja objektiven način 
preverjanja znanja. V šolskem letu 2010/2011 je bila za tretji predmet v sklopu NPZ izbrana 
tudi biologija. Preizkus iz biologije je sestavljalo 21 nalog, od tega 12 nalog izbirnega tipa 
(skupaj 12 točk) in 9 nalog strukturiranega tipa (skupaj 22 točk). Maksimalno število točk je 
bilo 32. Preizkusa se je v rednem roku udeležilo 5683 učencev; povprečni uspeh pa je bil 48,02 
%. 
Vsebinska analiza NPZ iz biologije omogoča odgovornim osebam ustreznejši vpogled v znanje 
učencev, saj se pri nalogah strukturiranega tipa odgovore učencev razdeli na 5 tipov: popolnoma 
pravilen odgovor, delno pravilen odgovor, delno nepravilen odgovor, popolnoma nepravilen 
odgovor in brez odgovora. Vsebinska analiza je bila izvedena na naključno izbranem vzorcu 
184 učencev. 
Na podlagi rezultatov analize smo sprejeli vse predhodno postavljene hipoteze: 
1) V odgovorih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja iz biologije leta 2011 se kažejo 

določene značilne pomanjkljivosti oziroma tipični napačni odgovori (glej tabelo 40). 
2) Učenci določenih tem, zajetih v temeljnih standardih učnih načrtov, ne obvladajo. 
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3) Učenci imajo težave pri razumevanju in branju navodil ter pisnem izražanju. 
 
Ugotovili smo tudi, da se pri NPZ iz biologije leta 2011 še vedno pojavljajo nekatere podobne 
značilnosti, kot v letih 2006 in 2009, torej vzroki zanje niso odpravljeni. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Specifikacijska preglednica za predmet biologija (3. obdobje) (Vehovec, 2011). 
Priloga 2: Kopija preizkusa znanja iz biologije. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 3. 
obdobja. (2011) 
Priloga 3: Kopija navodil za vrednotenje preizkusa znanja iz biologije (2011) 



Specifikacijska preglednica za predmet biologija (3. obdobje) (Vehovec, 2011). 

 
Naloga Št. 

točk 

Področje Cilji / standardi Taksonomska 

stopnja 

Razred Območje 

1 1 Pomen biologije kot vede o 

življenju 

Pojasni pomen biologije v vsakdanjem življenju. I 8. modro 

2 1 Sistematika z evolucijo Razlikuje med značilnimi vrstami gozdnih listavcev in iglavcev. I 7. rdeče 

3 1 Sistematika z evolucijo Na konkretnih primerih ugotovi pripadnost živali večji taksonomski enoti. II 8. rdeče 

4 1 Ekosistemi Pozna izredno vrstno bogastvo pri nas in se zaveda, da je vrstna pestrost (tudi pri 

kulturnih rastlinah) del narodnega bogastva. 

I 8. zeleno 

5 1 Sistematika z evolucijo Pojasni temeljne značilnosti kraljestva rastlin. II 8. modro  

6 1 Ekosistemi Pojasni pojme iz ekologije: organizem, okolje, dejavniki okolja, ekološka niša in 

populacija. 

I 8. rdeče 

7 1 Ekosistemi Pojasni pomen in proces fotosinteze pri rastlinah. I 8. rumeno 

8 1 Ekosistemi Pozna življenjske razmere v sladkih vodah. Prepozna tipe ekosistemov s stoječo in 

s tekočo vodo. Prepozna najznačilnejše planktonske organizme. 

II 7. rumeno 

9 1 Celice, tkiva, organi, organski 

sistemi 

Pozna pot semenčic in jajčeca v spolnih organih od spolne združitve do oploditve. I 9. modro 



10 1 Celice, tkiva, organi, organski 

sistemi 

Opiše zgradbo ustne votline (podrobneje se seznani z zobovjem – vrsta, zgradba, 

nega zob). Opiše zgradbo ustne votline (zobovje – vrste, zgradba, nega zob). 

I 9. rumeno 

11 1 Celice, tkiva, organi, organski 

sistemi 

Našteje in opiše različne vrste tkiv. I 9. zeleno 

12 1 Celice, tkiva, organi, organski 

sistemi 

Zna opisati najpogostejša obolenja in poškodbe dihal. Našteje načine, kako 

skrbimo za zdrava dihala ter pozna negativne učinke nikotina in drugih plinov. 

I 9. zeleno 

13.1 1 Celice, tkiva, organi, organski 

sistemi 

Opiše prebavno cev in pot hrane po njej (od začetka do konca). III 9. modro 

13.2 1 Celice, tkiva, organi, organski 

sistemi 

Pojasni zgradbo želodca in pomen hrane v njem. Opiše zgradbo želodca in njegov 

pomen pri prebavi. 

II 9. nad modrim 

13.3 1 Celice, tkiva, organi, organski 

sistemi 

Opiše razgradnjo hrane in vsrkavanje snovi v kri. III 

 

9. nad modrim 

14.1 1 Celice, tkiva, organi, organski 

sistemi 

Primerja zgradbo progaste, gladke in srčne mišice ter razume zvezo med zgradbo 

in vlogo mišic. 

III 9. nad modrim 

14.2 1 Celice, tkiva, organi, organski 

sistemi 

Primerja zgradbo progaste, gladke in srčne mišice ter razume zvezo med zgradbo 

in vlogo mišic. 

III 9. nad modrim 

15.1 1 Celice, tkiva, organi, organski 

sistemi 

Navede najpogostejše spolne bolezni, njihove vzroke, simptome in varovanje pred 

okužbami. 

Pozna možnosti preprečevanja zanositve in razume delovanje kontracepcijskih 

sredstev. 

II 9. modro 



15.2 1 Celice, tkiva, organi, organski 

sistemi 

Pojasni osnovni pomen hormonov. III 9. modro 

16.1 1 Ekosistemi Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, 

numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike v drugo. 

II 7. nad modrim 

16.2 1 Ekosistemi Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, 

numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike v drugo. 

III 8. rdeče 

17.1 1 Sistematika z evolucijo Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, 

numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike v drugo. Pojasni temeljne 

značilnosti kraljestva rastlin. 

III 8. modro 

17.2 1 Sistematika z evolucijo Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, 

numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike v drugo. Pojasni temeljne 

značilnosti kraljestva rastlin. 

II 8. nad modrim 

18.1 1 Ekosistemi Pozna izredno vrstno bogastvo pri nas in se zaveda, da je vrstna pestrost (tudi pri 

kulturnih rastlinah) del narodnega bogastva. 

II 8. zeleno 

18.2 1 Ekosistemi Pojasni pomen zavarovanja bivališč živih bitij. II 8. rdeče 

19.1 1 Ekosistemi Zna oceniti pomen drevesnih krošenj: vir hrane in varno skrivališče ter bivalni 

prostor za številne ptice. Pozna vzroke in posledice propadanja gozdov. 

II 7. modro 

19.2 1 Ekosistemi Pozna vzroke in posledice propadanja gozdov. III 7. modro 

20.1 1 Sistematika z evolucijo Opiše značilnosti gliv. III 8. nad modrim 

20.2 1 Sistematika z evolucijo Opiše značilnosti gliv. III 8. rumeno 



20.3 1 Sistematika z evolucijo Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, 

numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike v drugo. Zna preučevati 

življenjske procese in pojave. 

III 8. nad modrim 

21.1 1 Ekosistemi Sposoben je z besedami ali v drugi ustrezni obliki (shematsko, grafično, 

numerično) preoblikovati informacije iz ene oblike v drugo. Zna posploševati in 

uporabljati pridobljena spoznanja. 

III 8. rdeče 

21.2 1 Ekosistemi Prepozna raziskovalne metode in tehnike dela v biologiji. Prepozna metode in 

tehnike dela v biologiji. 

II 8. modro 

Opomba: 

- Taksonomske stopnje (po Bloomu) so razložene v poglavju 2.2.1. 

-   Razredi, v katerih obravnavajo cilje, ki jih preverja posamezna naloga, so določeni po učnih načrtih. 

- Območja, v katera so se uvrstile naloge, so povzeta po Opisih dosežkov učencev 9. razreda na NPZ 2011 (Državna komisija ..., 2011 
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1. naloga 
Pek pripravlja testo za kruh, in ker želi, da testo vzhaja, doda kvasovke. Zakaj testo po 
dodatku kvasovk vzhaja? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  Ker kvasovke izločajo kisik. 

B  Ker kvasovke izločajo ogljikov dioksid. 

C  Ker kvasovke izločajo vodo. 

D  Ker se število kvasovk povečuje. 
 

 1 
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2. naloga 
Slike prikazujejo vejice različnih vrst iglavcev. 
Opomba: Vejice na slikah niso v naravnem velikostnem sorazmerju. 
 

  
Slika 1 Slika 2 

  
Slika 3 Slika 4 

 
(Viri: slika 1: Detela, L., Botanika, DZS, Ljubljana, 1964; 
 slika 2: Cuerda, J., Vodnik po botaniki, TZS, Ljubljana, 2006; 
 slika 3: http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/koehler/, februar 2010; 
 slika 4: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_Meyers.jpg, februar 2010) 
 
Na kateri sliki je vejica macesna? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  Na sliki 1. 

B  Na sliki 2. 

C  Na sliki 3. 

D  Na sliki 4. 
 

 1 
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3. naloga 
Kit in mačka sodita v isto skupino živali. Na podlagi katere skupne značilnosti ju uvrščamo v 
isto skupino? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  Imata mlečne žleze. 

B  Imata priseske. 

C  Imata škrge. 

D  Imata zunanjo oploditev. 
 

 1 
 
 

4. naloga 
Bovška ovca je avtohtona slovenska vrsta. To pomeni: 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  Je domorodna živalska vrsta. 

B  Njeno število v okolju je stalno. 

C  Ogrožena je zaradi vnašanja tujerodnih vrst. 

D  Živela je v preteklosti. 
 

 1 
 
 

5. naloga 
Rastline se razmnožujejo na različne načine. Kateri od naštetih načinov razmnoževanja 
opisuje spolno razmnoževanje rastlin? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  S krompirjevim gomoljem. 

B  S potaknjenci vrbe. 

C  S semenom solate. 

D  Z listom afriške vijolice. 
 

 1 
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6. naloga 
Kateri pojem celostno opredeljuje Blejsko jezero? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  Biocenoza. 

B  Biotop. 

C  Ekosistem. 

D  Ekološka niša. 
 

 1 
 
 

7. naloga 
Kateri zapis prikazuje potek fotosinteze? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  kisik + voda 
klorofil, svetloba

 ogljikov dioksid + sladkor 

B  kisik + sladkor 
klorofil, svetloba

 ogljikov dioksid + voda 

C  ogljikov dioksid + voda 
klorofil, svetloba

 kisik + sladkor 

D  ogljikov dioksid + sladkor 
klorofil, svetloba

 kisik + voda 
 

 1 
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8. naloga 
Učenci so raziskovali različne vzorce vode. V enem vzorcu so opazili evglene. Sklepali so, da 
je vzorec: 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  Destilirana voda. 

B  Jezerska voda. 

C  Podtalnica. 

D  Vodovodna voda. 
 

 1 
 
 

9. naloga 
Kje v telesu navadno poteka oploditev ženske spolne celice (jajčeca)? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  V jajcevodu. 

B  V maternici. 

C  V nožnici. 

D  V sečevodu. 
 

 1 
 
 

10. naloga 
Modrostni zob je: 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  Kočnik. 

B  Ličnik. 

C  Podočnik. 

D  Sekalec. 
 

 1 
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11. naloga 
Petra je pri opazovanju trajnega preparata pod mikroskopom narisala skico. 
Po narisani skici sklepaj, kaj je opazovala Petra. 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  Celico živčnega tkiva. 

B  Oko vodne bolhe. 

C  Mišično tkivo. 

D  Pelodna zrna. 
 
 
 
 

 1 
 
 

12. naloga 
Sošolec je prehlajen. Kaj je vzrok za njegovo bolezen? 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A  Mrzlo vreme. 

B  Neustrezna prehrana. 

C  Slaba telesna kondicija. 

D  Virusi. 
 

 1 
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13. naloga 
Na slikah so sheme prebavil psa, človeka in krave. 
 

PES 

Požiralnik

Debelo črevo

Tanko črevo

Želodec

Slepo črevo

 

ČLOVEK 

Požiralnik

Debelo črevo

Tanko črevo

Želodec

Slepo
črevo

 

KRAVA 

Požiralnik

Debelo črevo

Tanko črevo

Želodec

Slepo črevo

(Vir: Greenwood, T., idr., Biologija za gimnazije, Delovni zvezek, Modrijan, Ljubljana, 2008) 

 
 

a) Prebavila sesalcev na slikah se med seboj razlikujejo. Navedi eno možno razlago za to. 

 ________________________________________________________________________  

b) Prebavni sok v človekovem želodcu ima vrednost ph nižjo od 7. Pojasni, zakaj je to 
pomembno. 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 
c) Pri ljudeh ob bolezni tankega črevesja del tega črevesja odstranijo. Pojasni, kakšne so 

posledice za človeka, če je tanko črevo krajše. 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
 

 3 
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14. naloga 
a) Na sliki 1 je okostje noge pri človeku in na sliki 2 prečno progasta mišica. Kje mora biti 

pritrjena mišica, da bo nogo skrčila v kolenu? Nariši jo na sliko 3. 

 

 
 
 

 

Slika 1 Slika 2 Slika 3 
 
 

b) Noga na sliki 3 je skrčena v kolenu. Pojasni, kaj se mora zgoditi z mišicami, da bo noga 
spet iztegnjena. 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
 

 2 
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15. naloga 

a) Zakaj je priporočljivo, da moški, ki ima prekinjen semenovod, med spolnim odnosom 
uporabi kondom? 

 ________________________________________________________________________  

 

b) Kakšne posledice povzroči uporaba moških hormonov (androgenov) pri športnicah?  
Navedi tri. 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
 

 2 
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16. naloga 
Za gojenje postrvi je treba zagotoviti ustrezne abiotske dejavnike. Takšna dejavnika sta tudi 
količina kisika in temperatura. Postrvi potrebujejo 7 mililitrov kisika na liter vode. 

Preglednica 1: Količina kisika v odvisnosti od temperature vode 

Temperatura vode ( ) 
o C  0 6 12 18 24 30 

Količina kisika ( )ml/l  10 8,5 7,5 6,5 5,8 5,4 

 

a) Z uporabo podatkov iz preglednice 1 nariši graf. Graf ustrezno označi. 

 
Graf: Količina kisika v odvisnosti od temperature vode 

 

b) Zakaj so višje temperature vode manj ugodne za gojenje postrvi? 

 ________________________________________________________________________  

 2 
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17. naloga 
Sliki prikazujeta življenjski krog sladkorne pese. Sladkorno peso ponavadi pred zimo 
poberejo in iz nje pridobijo sladkor. 
 

 
 

(Vir: Kvasničková, D., idr., Ekologický přírodopis 6, Fortuna, Praga, 2002) 

 

a) Iz slike zgoraj razberi in pojasni, kaj se zgodi s peso, ki po prvem letu ostane v zemlji. 

 ________________________________________________________________________  

b) Iz slike zgoraj razberi in pojasni, kakšen pomen ima za sladkorno peso koren. 

 ________________________________________________________________________  
 

 2 
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18. naloga 

a) Pojasni sporočilo plakata. 

 
 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

b) Posebna varstvena območja sestavljajo evropsko ekološko omrežje, imenovano Natura 
2000. Zakaj so ta območja pod posebnim varstvom? 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
 

 2 
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19. naloga 

a) Gozdovi imajo velik pomen za okolje. Naštej dve okoljski prednosti področja, ki je 
poraščeno z gozdom. 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

b) Katere so prednosti, če ob pogozdovanju zasadimo več različnih vrst rastlin? Navedi dve 
prednosti. 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
 

 2 
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20. naloga 
Na sliki gozdne stelje so vidne drobne bele nitke. 

 
Slika 1: Gozdna stelja 
 

a) Kaj se bo zgodilo s steljo, na kateri smo opazili te drobne nitke? Pojasni. 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
 

b) Gobi smo odrezali klobuk, ga položili na papir in postavili v topel prostor (slika 2). Ko 
smo klobuk po nekaj dneh odstranili, smo videli to, kar je prikazano na sliki 3.  

 
Slika 2 Slika 3 

 

(Vir: Musilová, E., in A., Konětopský, Přírodopis, Nová škola, 2007) 
 

 Zakaj potrebuje gliva to, kar je ostalo na papirju (slika 3)? _________________________  
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c) Slike od 4 do 7 prikazujejo različne gobe. 

  
Slika 4 Slika 5 

  
Slika 6 Slika 7 

 

(Viri: slike 4, 5 in 6: Detela., L., Botanika, DZS, Ljubljana, 1964; 
slika 7: Kayser, R., V gozdu in na travniku, TZS, Ljubljana, 1995) 

 Izdelaj preprost dvovejnati določevalni ključ, s katerim boš razvrstil vse štiri vrste gob na 
slikah po zunanjih znakih. V pomoč so ti izrazi na skici spodaj. 

Trosovnica

Bet

Obroček

Klobuk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 



18 N111-421-3-1 

21. naloga 
Učenci so pripravili poskus, kakor je prikazano na sliki. V vse tri posode so dali enako 
količino vode in nanjo zaščitno plast olja, kakor prikazuje slika posode A. V posodo B so dali 
olistano vejico, v posodo C neolistano vejico. Vse posode so v razredu postavili na okensko 
polico. 
 
 

Olje

Voda

   
Posoda A Posoda B Posoda C 

 

a) Napovej, v kateri od treh posod bo po petih dneh najnižja gladina vode. Utemelji svoje 
predvidevanje. 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
 

b) Kakšen je v tem poskusu pomen posode A? 

 ________________________________________________________________________  
 

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKUPAJ TOČK: 

 32 
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA TOČKOVANJE 
 
I. ŠIFRA UČENCA 
 
Pred izpolnjevanjem obrazca za točkovanje preverite, ali se šifra učenca na preizkusu ujema  
s šifro učenca na obrazcu za točkovanje.  
Če obrazec za točkovanje nima šifre učenca, jo prepišite nanj s preizkusa znanja.  
Če šifri na preizkusu in obrazcu nista enaki, zahtevajte od vodja centra za vrednotenje nov 
obrazec za točkovanje in nanj prepišite šifro učenca s preizkusa znanja.  
 
 
II. VPISOVANJE TOČK  
Vpisujte s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom rdeče, modre ali črne barve. 

a) Naloge od 1 do 12 

 

 

 
b) Naloge od 13 do 21 
 

 

 

 
 
 
 
III. OZNAČEVANJE  

Označevanje polj je namenjeno branju z optičnim čitalcem. Označujte s svinčnikom HB ali B. 
V bližino polj ne pišite drugih podatkov. Praznih polj ne prečrtajte, ostati morajo prazna.  

 

 

 

Vpišite doseženo število točk pri posamezni nalogi. 

S preizkusa znanja prepišite največje možno število točk 
posamezne naloge. 

Označite polje, ki ustreza doseženemu številu točk ali črki 
učenčevega odgovora, oziroma označite polje črke N.  
Pomembno je, da polja označite z navadnim svinčnikom.  

V ustrezno okence vpišite z arabskimi številkami število točk, ki 
jih je učenec dosegel pri posameznem vprašanju naloge.  
Praznih polj ne prečrtajte, ostati morajo prazna.  
Če učenec vprašanja ni poskušal rešiti, pa bi ga moral, vpišite 
črko N. 

Pri posamezni nalogi vpišite črko učenčevega odgovora. 

N zapišite, če ni izbran noben odgovor ali če je obkroženih 
več odgovorov. 
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Priporočamo vam, da najprej vpišete dosežene točke s kemičnim svinčnikom pri vseh nalogah 
in šele potem s svinčnikom označite polja za optično branje.  
 
 
IV. SEŠTEVANJE VSOTE TOČK 

 

 

 
Preverite: 

− ali se vsota točk vseh nalog ujema z vsoto označenih polj za doseženo 1 točko, 
− ali se vsota točk nalog na obrazcu ujema z vsoto točk zapisano v preizkusu. 

 
 
V. POPRAVKI 

− Če se pri prepisu točk iz preizkusa znanja zmotite, napačni odgovor prečrtajte, napišite 
pravilno vrednost in se ob popravek podpišite z začetnicami imena in priimka. 
Popravek ne sme segati iz območja okenca. 

− Če ste se pri označevanju zmotili, zradirajte in označite ustrezno polje. 
− Če polje pomotoma potemnite s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom, je treba 

polje dobro potemniti še s svinčnikom, tako da se kemični svinčnik prekrije. 
 

PRAVILNO NAPAČNO 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 
VI. VREDNOTENJE UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI  

  
 
Prosimo vas: 

− da obrazcev za točkovanje ne prepogibate, spenjate ali kako drugače poškodujete, 
− da ne pišete zunaj označenih polj.  

Vpišite vsoto doseženih točk nalog od 13 do 21 in ustrezno označite. 
Če je število doseženih točk enomestno, potem v prvo polje vpišite 0. 

Pri izpolnjevanju obrazca za točkovanje preizkusa znanja učencev s 
posebnimi potrebami je treba označiti polje poleg kratice UPP. 
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NAVODILA ZA OZNAČEVANJE NAPAK V PREIZKUSIH ZNANJA 
 
Dogovorjeni znaki za označevanje napak v preizkusih znanja: 

 pravilni odgovor 
 

 nepopolni ali manjkajoči odgovor 
 
// napačni odgovor 
 
 
• Če je cel preizkus pisan s svinčnikom, napišemo ob skupnem seštevku točk Pisano s 

svinčnikom. 
• Če so s svinčnikom pisane posamezne naloge, napišemo Pisano s svinčnikom ob konkretni 

nalogi. 
 
 
Znake za označevanje napak zapisujemo: 

• v preizkus znanja, 
• z rdečim kemičnim svinčnikom, 
• na desno stran odgovora, 
• nikoli čez učenčev odgovor, 
• ob zapisu napačnega dogovorjenega znaka ta znak prečrtamo in zapišemo pravilni znak, ob 

prečrtanem znaku zapišemo svoje inicialke, 
• popravljalec ne dopisuje pravilnih rešitev. 
 
Ob morebitnih težavah  pri popravljanju in pri vrednotenju pisnih preizkusov se posvetujemo 
z glavnim ocenjevalcem ali pomočnikom glavnega ocenjevalca.  
 
 
Opombe oziroma komentarji popravljalca: 

! Ni označeno, kaj naj popravljalec upošteva. 
 
! Nerazločen zapis. 
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1. naloga 
B ............................................................................................................................ 1 točka 

 

2. naloga 
A ............................................................................................................................ 1 točka 

 

3. naloga 
A ............................................................................................................................ 1 točka 

 

4. naloga 
A ............................................................................................................................ 1 točka 

 

5. naloga 
C ............................................................................................................................ 1 točka 

 

6. naloga 
C ............................................................................................................................ 1 točka 

 

7. naloga 
C ............................................................................................................................ 1 točka 

 

8. naloga 
B ............................................................................................................................ 1 točka 

 

9. naloga 
A ............................................................................................................................ 1 točka 

 

10. naloga 

A ............................................................................................................................ 1 točka 
 

11. naloga 
C ............................................................................................................................ 1 točka 

 

12. naloga 
D ............................................................................................................................ 1 točka 
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13. naloga 
Skupaj 3 točke 

a) 
13.1 Različna prehrana (hrana, prehranjevanje) ALI rastlinojedci, mesojedci,  

vsejedci .................................................................................................................. 1 točka 

 Opomba: Učenec ne dobi točke, če navede samo velikost (telesa, delov prebavil) ALI 
samo količino hrane. 

b) 
13.2 Omogoča delovanje encimov ALI razkužuje zaužito hrano ALI uničuje bakterije ALI 

koagulira beljakovine ALI pospešuje prebavo ........................................................ 1 točka 

 Opomba: Učenec ne dobi točke, če zapiše samo razgradnja hrane ALI  zakisanje hrane. 

c) 
13.3 Telo bo dobilo manj hranilnih snovi ALI manj energije ALI  

absorpcija bo manjša. ............................................................................................. 1 točka 
Opomba: Učenec ne dobi točke, če zapiše samo: prebavne motnje ALI pogostejše 
vnašanje hrane ALI nižja telesna teža ALI pomanjkljiva prebava ALI slabša odpornost 
ALI dieta ALI krajši čas prebave v tankem črevesu, razen če je zraven zapisana 
smiselna utemeljitev.  

 

14. naloga 
Skupaj 2 točki 

a) 
14.1 Mišica je pritrjena na dve različni kosti; en konec mišice mora biti narisan pritrjen 

kjerkoli nad kolenom na zadnji strani noge, drugi konec pa pritrjen kjerkoli pod 
kolenom ................................................................................................................. 1 točka 

 Opomba: Učenec ne dobi točke, če mišica ni narisana tako, da je pritrjena na kost. 

b) 
14.2 Skrčiti se morajo mišice na sprednji strani noge in sprostiti mišice  

na zadnji strani noge ALI ene mišice se skrčijo druge pa sprostijo ....................... 1 točka 

 Opomba: Učenec ne dobi točke, če zapiše, da se mišice raztegnejo, iztegnejo, stegnejo. 

 

15. naloga 
Skupaj 2 točki 

a) 
15.1 Zaradi prenosa nalezljivih spolnih bolezni ALI preprečitev zanositve ................... 1 točka 

b) 
15.2 Večja mišična masa, večja moč, večja poraščenost, nižja frekvenca glasu, spremenjena 

oblika telesa, motnje v menstruacijskem ciklu, manj podkožnega maščobnega tkiva 
(navedba spremembe treh sekundarnih spolnih znakov) ....................................... 1 točka 
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16. naloga 
Skupaj 2 točki 

a) 
16.1 Narisan in ustrezno označen graf (na y-osi količina kisika, na x-osi  

temperatura) ........................................................................................................... 1 točka 

10 3020
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9
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7
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5

4

3

2

1

0

Količina
kisika ALI O2

(ml/l)

Temperatura vode ALI T ( )oC

400

 
Opomba: Učenec dobi točko tudi, če ne poveže točk v krivuljo ALI če označi 
temperaturo s T (°C) ALI količino kisika z O2 (ml/l).  

 
b) 
16.2 Višje temperature so manj ugodne, ker je v vodi manjša količina kisika ALI  

plini so v topli vodi slabše topni ............................................................................ 1 točka 

 Opomba: Učenec dobi točko tudi, če zapiše drugačen vzrok s smiselno razlago.  

 

17. naloga 
Skupaj 2 točki 

a) 
17.1 Sladkorna pesa cveti (naredi semena) ALI pesa raste dalje ................................... 1 točka 

b) 
17.2 V njem je zaloga hranilnih snovi ALI rezervna hrana ........................................... 1 točka 

 Opomba: Učenec ne dobi točke, če zapiše samo naloge korenin ALI »za rast«. 
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18. naloga 
Skupaj 2 točki 

a) 
18.1 Možna pojasnila: 

– naravna dediščina, 
– varstvo naravnih vrednot, 
– ohranjanje biotske raznovrstnosti ....................................................................... 1 točka 

b) 
18.2 Ker so pomembna za ohranitev živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov in 

habitatnih tipov ...................................................................................................... 1 točka 

 

19. naloga 
Skupaj 2 točki 

a) 
19.1 Zadrževanje vetra, preprečevanje erozije tal, rodovitna prst, proizvodnja kisika, 

zadrževanje vode, zmanjševanje temperaturnih nihanj, hrana za živali,  
bivališče živalim, zavetje živalim, vlažen zrak. (dve navedbi) ............................. 1 točka 

 Opomba: Učenec ne dobi točke, če navede: rekreacija, les, čist zrak, svež zrak, boljši 
zrak. 

b) 

19.2 Večja pestrost (več vrst) živali, večja pestrost medvrstnih odnosov, večja pestrost  
hrane za živali, manj »škodljivcev« ene vrste, več ekoloških niš, vzdrževanje  
ravnovesja (dve navedbi) ....................................................................................... 1 točka 
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20. naloga 
Skupaj 3 točke 

a) 
20.1 Stelja se bo postopoma razgradila (razpad, trohnenje, gnitje) ALI drobne nitke  

so glive (hife ali podgobje), ki razgrajujejo steljo (so razkrojevalci) .................... 1 točka 

b) 
20.2 Za razmnoževanje ALI nadaljnji razvoj ................................................................. 1 točka 

c) 
20.3 Kriteriji za razvrščanje: 

– ima bet (ali kocen)/nima beta; 
– ima pike (ali ostanke ovojnice) na klobuku/nima pik na klobuku; 
– ima obroček (ali zastiralce)/nima obročka; 
– ima lističe/ima cevke. 
 
Prvi primer ključa: 
1a Klobuk je. Glej 2 
1b Klobuka ni. Slika 4 
 
2a Klobuk ima pike. Slika 6 
2b Klobuk nima pik. Glej 3 
 
3a Klobuk s cevkami ALI bet brez obročka.  Slika 5 
3b Klobuk z lističi ALI bet z obročkom.  Slika 7 

 Drugi primer ključa:  

ima bet

nima beta

ima pike

nima pik

slika 6

slika 4

slika 7

slika 5

ima obroček

nima obročka

 

 Pravilno razvrščene vse štiri vrste gob .................................................................. 1 točka 

 

21. naloga 
Skupaj 2 točki 

a) 
21.1 Najnižja raven vode bo v posodi B. Ker bo voda izhlapela prek listov ALI ker  

rastlina potrebuje vodo za fotosintezo ALI za nadaljnjo rast ................................. 1 točka 

b) 
21.2 Posoda A je kontrola ALI za primerjavo ALI za prikaz začetne količine vode ..... 1 točka 

 
 
Skupaj ............................................................................................................................  32 točk 
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