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POVZETEK 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja potekata pri vseh učnih predmetih in sta v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah pomembna dejavnika, ker z njima ugotavljamo doseganje učnih 

ciljev in standardov znanja.  

 

V slovenski osnovni šoli se poleg notranjega preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga pripravlja 

učitelj, izvaja tudi zunanje ocenjevanje znanja, t. i. nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki ga 

pripravijo strokovnjaki za določeno predmetno področje in je enako za vse učence. Izvaja se ob 

koncu 6. in 9. razreda OŠ. Njegov glavni namen je dobiti povratno informacijo o znanju 

učencev iz več predmetov. NPZ iz slovenščine (enako kot NPZ iz ostalih predmetov) temelji 

na obstoječem učnem načrtu in je sestavljen v skladu z učnimi cilji in standardi znanja, ki so 

napisani v njem.  

 

V šolskem letu 2017/18 je potekalo poskusno zunanje ocenjevanje znanja (NPZ) iz slovenščine 

tudi v 3. razredu OŠ. V magistrskem delu smo s kvantitativno raziskavo, ki smo jo izvedli na 

slovenskih osnovnih šolah, ugotavljali, kaj menijo o poskusnem NPZ iz slovenščine tretješolci, 

ki so ga tisto leto reševali, in kaj učitelji, ki so v tistem šolskem letu poučevali v 3. razredu. 

 

Ugotovili smo, da so se med učitelji pokazale razlike v mnenju o NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu. Do statistično pomembnih razlik je prišlo v mnenju učiteljev o tem, ali je NPZ iz 

slovenščine dober pokazatelj znanja učencev – učitelji z manj kot 10 let delovne dobe imajo o 

tem boljše mnenje in vidijo več prednosti, ki jih prinese zunanje ocenjevanje ob koncu prvega 

triletja kot pa preostali učitelji. Učitelji so pričakovali takšne dosežke svojih učencev, kot so jih 

ti dosegli na NPZ. O zahtevnosti NPZ menijo tako učitelji kot tudi učenci, da je bil preizkus 

ravno prav zahteven. Učiteljem so se na preizkusu zdele najzahtevnejše naloge, ki so preverjale 

razumevanje prebranega, naloga za razlago pomena besed in pisanje kratkega neumetnostnega 

besedila. Učenci so se po mnenju učiteljev pri reševanju NPZ potrudili in jih reševanja tudi ni 

bilo strah. Razlika se je pokazala glede na pripravljanje učencev na pisanje NPZ; med učitelji, 

ki so v 3. razredu poučevali samo eno šolsko leto, in med učitelji, ki so poučevali že večkrat, je 

prišlo do statistično pomembnih razlik, in sicer so učitelji, ki so v 3. razredu učili prvič, na NPZ 

pripravljali učence pri pouku slovenščine, preostali pa ne. Učitelji so napisali, da rezultatov 

NPZ iz slovenščine ne bodo upoštevali pri končni oceni iz slovenščine, bo pa NPZ po mnenju 

učiteljev, ki imajo manj kot 10 let delovne dobe, vplival na načrtovanje izvedbe njihovega 

pouka v prihodnje. Med učenci ni prišlo do statistično pomembnih razlik v mnenju o NPZ glede 

na spol, do njih pa je prišlo glede na zadnjo oceno, ki so jo dobili pri slovenščini. Potrdimo 

lahko, da zadnja ocena statistično pomembno vpliva na mnenje, ki ga imajo učenci o 

zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: slovenščina, ocenjevanje in preverjanje znanja, zunanje ocenjevanje 

znanja, nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenščine v 3. razredu 
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ABSTRACT 

 

Assessment of the knowledge is performed in all school subjects and is an important factor in 

all educational institutions because it is the means of ascertaining of learning objectives and 

standards of the knowledge. 

 

In addition to an internal assessment of the knowledge which is prepared by the teacher, an 

external assessment of the knowledge, the so-called national assessment of the knowledge, is 

also prepared in the Slovenian elementary school. It is prepared by experts for a specific subject 

field and is the same for all the students. It is performed at the end of the 6th and the 9th grade 

of the elementary school. Its main purpose is to get feedback on the knowledge of students from 

several subjects. The national assessment of the knowledge from Slovenian language (the same 

as the national assessment of the knowledge from other subjects) is based on the existing 

curriculum and is composed in accordance with the learning objectives and standards of the 

knowledge which are written in it.  

 

In the school year 2017/18, an experimental external national assessment of the knowledge 

(NPZ) from the Slovenian language was also performed in the third grades of the elementary 

school. In the master’s thesis, we ascertained by means of the quantitative analysis which we 

performed in Slovenian elementary schools what Slovenian three-graders think about the 

experimental national assessment of the knowledge which was taken by them that year and 

what the teachers who taught in the 3rd grade in that school year think. 

 

We ascertained that there were differences among the teachers regarding the opinion about the 

national assessment of the knowledge in the 3rd grade. There were statistically significant 

differences in the opinion of the teachers whether the NPZ from the Slovenian language is a 

good indicator of the knowledge of the students – teachers with less than 10 years of service 

have a better opinion about that and see more advantages because of the external assessment of 

the knowledge at the end of the first triad as the other teachers do. The teachers expected such 

accomplishments of their students as they were achieved at the NPZ. Regarding the difficulty 

of the NPZ, the students and the teachers believe that the test was appropriately demanding. 

The teachers found those task of the test as the most demanding which tested the knowledge of 

the read text, the task for the explanation of the meaning of the words, and writing a short non-

artistic text. According to the teachers’ opinion, the students tried hard during the test and were 

not afraid of the test. There was a difference regarding the preparations of the students on the 

test. There were statistically significant differences between the teachers who taught in the 3rd 

grade only one school year and the teachers who taught in the 3rd grade several years. The 

teachers who taught in the 3rd grade for the first time had been preparing the students on the 

NPZ during the Slovenian language lessons. The others had not. The teachers wrote that they 

would not take into account the results from the NPZ at the end grade of the Slovenian language. 

According to the opinion of the teachers who served less than 10 years, however, the NPZ 

would influence the planning of their school lessons in the future. Among the students, there 

were no statistically significant differences in the opinion about the NPZ with regards to the 

gender. However, there were statistically significant differences with regards to the final grade 
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they received at the Slovenian language. We can confirm that the final grade influences 

statistically significantly the opinion the students have of regarding the difficulty of the NPZ 

from the Slovenian language in the 3rd grade. 

 

 

KEYWORDS: Slovenian language, assessment of the knowledge, external assessment of the 

knowledge, national assessment of the knowledge (NPZ) in Slovenian language in the 3rd grade. 
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1 UVOD 

 

V Sloveniji poteka nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega in tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja, tj. na koncu 6. in 9. razreda, in je obvezno za vse učence (v 6. razredu 

iz slovenščine, matematike in tujega jezika, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in 

tretjega predmeta, ki ga vsako leto posebej določi minister za šolstvo). Na koncu 3. razreda pa 

so nacionalno preverjanje znanja (iz slovenščine in matematike) izvajali do šolskega leta 

2005/6, potem pa je bilo ukinjeno. Leta 2017/18 so v 3. razredu izvedli poskusno nacionalno 

preverjanje znanja, ki je bilo za učence izbirno in neobvezujoče.  

 

Med reševanjem tega poskusnega nacionalnega preverjanja znanja v 3. razredu smo bili 

študentje ravno na pedagoški praksi; na eni od slovenskih osnovnih šol smo lahko od blizu 

opazovali učence, ki so reševali testa, in tudi nezadovoljstvo učiteljev s popravljanjem oz. 

ocenjevanjem teh testov. Ker smo takrat tudi v javnosti zasledili deljena mnenja o tem, ali je 

učence 3. razreda smiselno obremenjevati z nacionalnim preverjanjem znanja, se nam je zdelo 

smiselno v magistrskem delu raziskati mnenje učencev 3. razreda in učiteljev, ki so v šolskem 

letu 2017/18 poučevali v 3. razredu, o nacionalnem preverjanju znanja, in sicer iz slovenščine. 

 

S preverjanjem in ocenjevanjem znanja dobijo učitelji, učenci pa tudi starši povratno 

informacijo – učenci in starši povratno informacijo o znanju učencev, učitelji pa še povratno 

informacijo o svojem poučevanju. 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili glavne značilnosti preverjanja in 

ocenjevanja znanja ter zgodovino nacionalnega preverjanja znanja pri nas in drugod po Evropi, 

nato pa tudi njegov namen, njegovo pripravo in izvedbo v Sloveniji. Ker smo v magistrskem 

delu raziskovali mnenje učencev in učiteljev o nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine, 

smo predstavili učni načrt za slovenščino in standarde znanja za 3. razred ter raziskali, kaj je v 

učnem načrtu zapisano o preverjanju in ocenjevanju znanja pri slovenščini. Nato smo analizirali 

test poskusnega nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine, ki so ga reševali učenci 3. 

razreda v šolskem letu  2017/18. 

 

V empiričnem delu magistrskega dela smo prikazali rezultate raziskave, v kateri je sodelovalo 

179 učencev 3. razreda, ki so prav takrat reševali poskusno nacionalno preverjanje znanja iz 

slovenščine, in 32 učiteljev, ki so takrat učili v 3. razredu OŠ. Predstavili smo rezultate dveh 

vprašalnikov (za učitelje in učence) o vsebini in zahtevnosti poskusnega nacionalnega 

preverjanja znanja  iz slovenščine ter o pripravah na reševanje tega testa pri pouku. Zanimale 

so nas tudi razlike med mnenji učiteljev (glede na delovno dobo in pogostost poučevanja v 3. 

razredu) in učencev (glede na spol in oceno pri slovenščini). 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 PREVERJANE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

 

Učni proces v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je sestavljen iz več učnih stopenj, ki vplivajo 

na doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev. Strmčnik (2001) je razdelil učne stopnje takole:   

 

1. uvodna stopnja učnega procesa; 

2. obravnava nove učne snovi, 

2.1 motiviranje, 

2.2 informiranje in formiranje, 

2.3 preverjanje, 

3. utrjevanja znanja, 

4. ocenjevanje. 

 

Kot opazimo, sta pomembni stopnji učnega procesa, ki vplivata na vzgojno-izobraževalni 

proces, tudi preverjanje in ocenjevanje znanja.  

 

V šoli vsakodnevno potekata preverjanje in ocenjevanje znanja učencev, ker želijo učitelji 

preveriti dosežene standarde znanja (Pižorn in Charles Alderson, 2004).  

 

Strmčnik (2001) je v razčlenitvi učnih stopenj preverjanje uvrstil pred ocenjevanje, ker med 

njima obstajajo razlike. Besedi preverjanje in ocenjevanje po navadi enačimo, vendar ju je treba 

ločevati (Bevc, 2005). Tudi K. Pižorn in Charles Alderson (2004) sta opozorili, da se termina 

ocenjevanje (ang. testing) in preverjanje (ang. assessment) v praksi uporabljata kot sopomenki, 

čeprav gre za dve različni stvari.  

 

V praksi se preverjanje močno prepleta z utrjevanjem znanja, ocenjevanje pa poteka šele takrat, 

ko sta opravljeni utrjevanje in preverjanje znanje (Strmčnik, 2001).  

 

V nadaljevanju bomo razložili pojma preverjanje in ocenjevanje.  

 

2.1.1 PREVERJANJE ZNANJA 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je preverjanje znanja opredeljeno kot 

»šol. ugotavljanje znanja z izpraševanjem, ponavljanjem predelane snovi«.  

 

»Preverjanje je postopek zbiranja informacij o učenju in učenčevem razumevanju obravnavanih 

vsebin.« (Luongo-Orlando, 2008, str. 6).  

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni 

list RS, 2013) opredeljuje, da je namen preverjanja znanja ugotavljanje, kako učenec razume 

obravnavane učne vsebine, in da je naloga učitelja, da znanje učenca preverja pred in med 
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obravnavo učne vsebine ter po njej. V 3. členu najdemo tudi podatek, da preverjanje znanja ne 

sme biti ocenjeno s številčno oceno.  

 

A. Tomić (1999) razume preverjanje znanja kot dejavnost, s katero skušamo ugotoviti, kako 

uspešen je pouk. Preverjanje znanja je vključeno v vse etape učnega procesa – od uvajanja do 

obravnave nove učne snovi z utrjevanjem ter ponavljanjem in ocenjevanjem. Z uvajanjem 

učitelj ugotavlja predznanje učencev in načrtuje obravnavo učne snovi. Med obravnavo nove 

učne snovi učitelj uvidi, ali učenci razumejo novo učno snov in zanje pripravi ustrezne vaje za 

ponavljanje. Z vajami za ponavljanje učitelj pridobiva informacije o tem, ali so učenci novo 

usvojeno znanje na ustrezen način ponotranjili. Nazadnje sledi preverjanje znanja učencev. S 

preverjanjem znanja učitelj pridobi povratno informacijo o doseženih učnih ciljih učencev 

(Vogrinc, Kalin, Krek, Medveš in Valenčič Zuljan, 2011).  

 

B. Marentič Požarnik (2000) piše, da s preverjanjem znanja sistematično in načrtno zbiramo 

podatke, kako določen učenec oz. učenka dosega učne cilje.  

 

Bečaj (2000) je opozoril, da se lahko zgodi, da ima preverjanje le motivacijsko funkcijo za 

intenzivnejše učenje. Pojasnjuje (Bečaj, 2000), da učitelji preverjanje predstavijo učencem na 

takšen način kot ocenjevanje, saj ob koncu preverjanja učenci dobijo povratno informacijo v 

obliki ocene, tj. preverjanje pokaže, katero oceno bi dobili učenci, če bi pisali pravi test. V 

takem primeru se funkcija preverjanja izgubi, ker ne pridobivamo samo informacij o tem, kako 

učenci razumejo snov oz. kako poteka sam proces usvajanja znanja.  

 

Glavni namen preverjanja znanja je torej pridobivanje informacij o napredku učenčevega 

znanja. Preverjanje znanja ima diagnostično funkcijo, ker nas informira o predznanju učencev, 

o napredku pri doseganju učnih ciljev in o učinkovitih metodah, ki jih uporablja učitelj pri 

poučevanju. S preverjanjem ugotavljamo vzroke za učne pomanjkljivosti učencev in učitelja 

ter iščemo rešitve za odpravljanje le-teh (Strmčnik, 2001).  

 

2.1.1.1 PREVERJANJE ZNANJA GLEDE NA ČAS IZVAJANJA 

 

Strmčnik (2001) loči procesno in finalno preverjanje znanja.  

 Procesno preverjanje znanja poteka skozi cel čas obravnave nove učne vsebine. Osredinjeno 

je na sam potek učenja in na delne učinke. 

 Finalno preverjanje znanja poteka ob koncu obravnave nove učne snovi, čigar namen je 

preverjanje kakovosti znanja ob zaključku učne enote 

 

Strmčnik (2001, v Bevc, 2005) poudarja pomembnost obeh, vendar vidi večjo prednost v 

procesnem preverjanju, ker ima izrazito preventivno funkcijo. Pravi (Strmčnik, 2001, v Bevc, 

2005), da je od razumevanja delnega odvisno razumevanje celostnega.  
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2.1.1.2 PREVERJANJE ZNANJA GLEDE NA NAMEN IZVAJANJA 

 

Glede na to, kdaj se učitelji odločijo preveriti (pred)znanje učencev, ločimo več vrst preverjanja 

znanja:  

 Diagnostično preverjanje znanja 

Diagnostično preverjanje znanja poteka na začetku poučevanja nove učne snovi; njegov 

namen je ugotoviti predznanje oz. obstoječe znanje učencev. Učitelju pomaga pri 

nadaljnjem načrtovanju učnega procesa (Marentič Požarnik, 2000). 

D. Skribe Dimec (2007) piše, da je diagnostično preverjanje namenjeno predvsem 

učiteljem, da odkrijejo, česa učenci ne vedo oz. ne razumejo, in nato na podlagi ugotovitev 

začnejo načrtovati pouk.   

 Formativno ali sprotno preverjanje  

Formativno ali sprotno preverjanje znanja se dogaja med samim učnim procesom, v 

celotnem šolskem letu. Njegov namen je pridobivanje informacij, ki vplivajo na nadaljnje 

usmerjanje pouka. Učitelj glede na neuspešnost prilagaja metode in oblike dela, pripravlja 

didaktično gradivo in drug material (Marentič Požarnik, 2000). 

 Sumativno (finalno) ali končno preverjanje  

Sumativno ali končno preverjanje znanja poteka ob zaključku učne enote, teme ali 

ocenjevalnega obdobja. Njegov namen je ugotoviti rezultate daljšega zaključnega obdobja 

izobraževanja. Dosežki so vidni učiteljem, šoli, šolskim oblastem in delodajalcem 

(Marentič Požarnik, 2000).  

Končno preverjanje znanja ima dostikrat zunanje posledice, kot so možnost napredovanja 

v višji razred, zaključek izobraževanja ali vpis na nadaljnjo stopnjo izobraževanja (Žveglič 

Mihelič, 2017). Rezultati so zabeleženi v uradno listino – spričevalo, diplomo ali potrdilo. 

Končno preverjanje lahko poteka kot notranje oz. interno, zunanje oz. eksterno ali kot  

kombinacija obojega. (Marentič Požarnik, 2000). 

 

2.1.2 OCENJEVANJE ZNANJA  

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je ocenjevanje definirano kot: »šol. vrednotenje 

znanja, vedenja v šoli«. 

 

»Ocenjevanje je postopek presoje zbranih podatkov in odločanje o kakovosti učenčevega dela. 

S pregledom zbranih dokazil lahko učitelji ovrednotijo končne izdelke in določijo oceno za 

potrebe poročanja o učenčevem uspehu.« (Luongo-Orlando, 2008, str. 6).  

 

Ocenjevanje je v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

OŠ opredeljeno kot »ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v učnem načrtu 

določene cilje oziroma standarde znanja. Učitelj opravi ocenjevanje znanja po obravnavi učnih 

vsebin in po opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin« (Uradni list RS, 2013).   

 

Ocenjevanje znanja je samostojna etapa v učnem procesu, ki poteka po opravljenem preverjanju 

in utrjevanju znanja. Za ocenjevanje je značilna povratna informacija v obliki ocene (Strmčnik, 

2001).  
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2.1.2.1 TEHNIKE OCENJEVANJA ZNANJA 

 

Ocenjevanje znanja lahko poteka ustno, pisno ali praktično.  

 

a) Ustno ocenjevanja znanja 

 

Ustno ocenjevanje znanja je najpogostejši način, s katerim učitelj preveri znanje učencev 

(Jurman, 1989). 

 

Ustno ocenjevanje lahko poteka »v obliki vprašanj, ki jih učitelj zastavlja, in učenčevih 

odgovorov nanje, nadalje v obliki razgovora med učiteljem in učencem (diskusije) ali pa kot 

prosto pripovedovanje učenca, ki ga učitelj samo usmerja z raznimi zahtevami (pojasni, 

analiziraj, interpretiraj, obrazložit itd.)« (Jurman, 1989, str. 36).  

 

Pri nekaterih predmetih je ustno ocenjevanje znanja (npr. tujih jezikov in materinščine) nujno, 

ker lahko le z ustnim izražanjem pridobimo uvid v to, kako je učenec usvojil učno snov 

(Marentič Požarnik, 2000).  

 

Prednosti ustnega ocenjevanja znanja:  

 učenec lahko svoj odgovor oz. govorjenje podrobno obrazloži in pokaže, po kateri miselni 

poti je prišel do odgovora;  

 učenec pri odgovarjanju ni časovno omejen;  

 učenec se navaja na javno nastopanje;  

 učitelj lahko z zastavljenimi vprašanji preverja višje taksonomske cilje (analiza, uporaba, 

vrednotenje), 

 učenec dobi individualizirano povratno informacijo, 

 učitelj lahko učenca ob nerazumevanju odgovora povpraša o dodatni obrazložitvi (Jurman, 

1989; Marentič Požarnik, 2000, Šimenc, 2000).  

 

Pomanjkljivosti ustnega ocenjevanja znanja so:  

 učitelju lahko ob velikem številu učencev v razredu zmanjka časa, da vse oceni na enak 

način;  

 vpliv subjektivnosti učitelja na ocenjevanje;  

 anksioznost učenca pred nastopanjem, 

 učitelj ne more zastaviti istega vprašanja dvakrat, ker naslednji učenec že sliši pravilni 

odgovor (Štern, 2010; Šimenc, 2000).   
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b) Pisno ocenjevanje znanja 

 

Pisno ocenjevanje znanja je utečen način preverjanja znanja, ki poteka z vnaprej sestavljenimi 

šolskimi nalogami in testi znanja. S pisnimi testi znanja se da preveriti večino učne snovi, 

vendar mora učitelj kljub temu presoditi, katera od danih pisnih oblik najbolj ustreza njegovim 

smotrom (Jurman, 1989).  

 

Ocenjevanje znanja v pisni obliki je časovno ekonomičnejše, objektivnejše ter dokaj veljavno 

(Marentič Požarnik, 2000).  

 

Prednosti pisnega ocenjevanja znanja:  

 učitelj lahko v kratkem času oceni znanje vseh učencev; 

 objektivnost – vsi učenci imajo enake razmere za reševanje (čas, prostor, naloge); 

 vsi učenci so zaposleni hkrati; 

 učenci rešujejo naloge v lastnem tempu; 

 učenci niso izpostavljeni javnemu nastopanju; 

 naloge učencev so dokumentirane (Štern, 2010).  

 

Pomanjkljivosti pisnega ocenjevanja znanja:  

 učenci niso svobodni pri izražanju znanja, sposobnosti in ustvarjalnosti;  

 zanemarjeno je ustno izražanje (Blažič idr., 2003). 

 

Prednosti, ki jih ima ustno ocenjevanje znanja, se pri pisnem ocenjevanju odražajo kot slabosti. 

 

c) Praktično ocenjevanje znanja  

 

Ta oblika ocenjevanja ni omogočena pri vseh predmetih. Že samo ime nam pove, da se znanje 

preverja na praktičen način. »Učenci neko znanje praktično preverijo z delom, kar pomeni, da 

so teoretično znanje pretvorili v operativno« (Jurman, 1989, str. 36).  

 

Prednosti praktičnega ocenjevanja znanja:  

 učitelj prepoznava učenčeve spretnosti in sposobnosti;  

 učenci se učijo s praktičnim delom;  

 učenci, ki se pisno in ustno težje izražajo, s praktičnim delom razvijajo svoje spretnosti in 

sposobnosti (Štern, 2010).  

 

Pomanjkljivosti praktičnega ocenjevanja znanja:  

 učitelj ne more preveriti oz. oceniti vseh učencev naenkrat;  

 učitelj potrebuje veliko časa za sestavo in pripravo nalog;  

 učitelj mora sestaviti različne naloge, ker se le-te ne smejo ponavljati (Štern, 2010).  
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2.1.2.2 NAČINI OCENJEVANJA 

 

Ločimo opisno in številčno ocenjevanje. 

 

a) Opisno ocenjevanje  

 

»Z opisnimi ocenami se z besedami izrazi, kako učenec napreduje glede na opredeljene cilje 

oziroma standarde znanja v učnih načrtih.« (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli, 2008). 

 

Opisno ocenjevanje je pri nas uradno uvedeno v 1. in 2. razredu. Učitelj oblikuje pri vseh 

predmetih zaključno opisno oceno, v kateri zapiše napredek učenca pri doseganju standardov 

znanja, ki so zapisani v učnem načrtu (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli, 2008). 

 

Prednost opisnega ocenjevanja je v tem, da učenci in starši dobivajo sprotne povratne 

informacije, ki so vodilo za nadaljnje učenje (Razdevšek Pučko, 1999).  

 

Značilnosti opisne ocene (Razdevšek Pučko, 1999):  

 omogočena je individualizacija, saj ocena opisuje posameznikovo znanje in dosežke ter 

zavrača primerjanje učencev po učnem (ne)uspehu;  

 je analitična, ker vsebuje opise spoznavne (kaj učenec zna, razume), psihomotorične (kako 

nariše, piše, zapoje, naredi), motivacijske (kaj ga zanima in kako si prizadeva) in socialne 

(sodeluje, pomaga) komponente;  

 je pozitivno naravnana, saj z njo pohvalimo otrokovo dosežno znanje, opozorimo na 

njegove pomanjkljivosti in ga spodbujamo;  

 

Avtorica (Razdevšek Pučko, 1999) opozori tudi na nevarnosti opisnega ocenjevanja:  

 odsotnost ocene lahko povzroči nezanimanje staršev za napredek otroka; 

 neznanje učiteljev ter neinformiranost staršev in učencev o opisnem ocenjevanju lahko 

povzroči nerazumevanje dane ocene;  

 preobremenjenost učiteljev;  

 težave pri prehodu iz opisnega na številčno ocenjevanje.   

 

B. Marentič Požarnik (2000) piše, da opisno ocenjevanje ni namenjeno le učencem v nižjih 

razredih. Predlaga (Marentič Požarnik, 2000), da bi učitelji lahko delovali po zgledu 

mednarodnih šol, ki v spričevala za vse razrede vpisujejo tako številčne kot tudi opisne ocene. 

Na tak način bi številčna ocena dobila smiselno povratno informacijo še v obliki opisa, ki bi 

staršem dajala bolj jasen vpogled v znanje njihovega otroka.  
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b) Številčno ocenjevanje  

 

»S številčnim ocenjevanjem se oceni znanje učenca na lestvici od 1 do 5. Številčne ocene so: 

nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4), odlično (5). Ocena nezadostno (1) je 

negativna, druge ocene so pozitivne. Z negativno oceno je ocenjen učenec, ki ne doseže 

standardov znanja, potrebnih za napredovanje v naslednji razred (v nadaljnjem besedilu: 

minimalni standardi), ki so določeni v učnih načrtih.« (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 

znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 2008).  

 

Številčno ocenjevanje ponuja enostavno primerjavo med učenci (Blažič idr., 2003), obenem pa 

ima tudi svoje slabosti (Blažič idr., 2003; Strmčnik, 2001):  

 kvantitativna povratna informacija nima dobre informativne in pedagoško-motivacijske 

funkcije; 

 občutek manj oz. večvrednosti; učenci se glede na ocene primerjajo med seboj; ustvarjajo 

socialno diferenciacijo; 

 ocene spodbujajo tekmovalnost med učenci in goljufanje za dosego boljše ocene; 

 odsotnost individualizacije ocenjevanja, ker se uporabljajo enaka merila za vse številčne 

stopnje; 

 ocene imajo motivacijsko funkcijo; učenci se učijo za ocene in ne za znanje, ki ga pridobijo.  

 

2.1.2.3 MERSKE KARAKTERISTIKE OCENJEVANJA 

 

Ocenjevanju znanja lahko rečemo posredno merjenje, ker učitelj znanja, ki ga ima učenec, ne 

more neposredno izmeriti, temveč lahko oceni njegove ustne oz. pisne odgovore (Žveglič 

Mihelič, 2017).  

 

K dobremu ocenjevanju znanja pripomorejo glavne merske karakteristike ocenjevanja:  

 

a) Veljavnost 

 

Najpomembnejša značilnost ocenjevanja je veljavnost. Veljavnost merskega instrumenta je 

ustrezna takrat, kadar meri točno to, kar imamo z njim namen meriti. Ocena je veljavna takrat, 

kadar učitelj ocenjuje tisto, kar je poučeval. Postopek ocenjevanja je veljaven, če zajame vse 

pomembne vsebine in cilje določenega izseka iz učnega načrta (Marentič Požarnik, 2000).  

 

V preizkusih znanja je najtežje doseči ravnovesje med nižjimi in višjimi spoznavnimi cilji, ker 

je navadno več vprašanj nižje ravni. Za izboljšanje veljavnosti si lahko pri sestavi ocenjevanja 

pomagamo z že kakšno od uveljavljenih taksonomij (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Ločimo več tipov veljavnosti (Cencič, 2000):  

 Vsebinska veljavnost presoja, ali vsebina testa ustreza namenu merjenja. Test je vsebinsko 

veljaven, kadar se vsebine preizkusa ujemajo s postavljenimi cilji iz učnega načrta.  
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 Kriterijska veljavnost je odvisna od povezanosti rezultatov enega testa znanja z drugim, ki 

preverja iste vsebine, cilje, sposobnosti ipd. 

 Konstruktna veljavnost je odvisna od tega, »v koliki meri lahko testne rezultate 

interpretiramo kot odraz nekih konstruktov« (Cenčič, 2000, str. 103). Preverimo jo lahko s 

faktorsko analizo.  

 

b) Zanesljivost 

 

Ocenjevanje je zanesljivo takrat, kadar njegova pojavitev pri istih osebah prinese enake 

rezultate in pri ocenjevanju ne prihaja do napak merjenja (Žveglič Mihelič, 2017).  

 

Nobeno merjenje ni popolnoma zanesljivo, ker se pri vsakem merjenju pojavljajo tako manjše 

kot večje napake (Zorman, 1968). 

 

Zanesljivost najpreprosteje preverimo z večkratnim merjenjem in primerjanjem dobljenih 

rezultatov, npr. s ponovno ocenitvijo istih izdelkov in primerjanjem rezultatov; pri ustnem 

preverjanju le-to ni zlahka izvedljivo. Zanesljivost bo večja z večjim številom vprašanj in 

jasnimi odgovori ter točno določenimi merili ocenjevanja (Marentič Požarnik, 2000). 

 

c) Objektivnost 

 

V šoli bi bilo ocenjevanje objektivno le v primeru, če bi bila ocena odvisna samo od učenčevega 

znanja, ne pa tudi od izpraševalca oz. ocenjevalca. Objektivnost ocenjevanja ugotavljamo s 

primerjavo ocen, ki jih dajo različni učitelji učencem za iste pisne ali ustne odgovore (Zorman, 

1968). Tudi učitelj sam lahko preveri objektivnost ocenjevanja, in sicer tako, da isti test oceni 

dvakrat ter primerja obe oceni med seboj (Žveglič Mihelič, 2017). Zorman (1968) piše, da je 

bilo na podlagi domačih in tujih raziskav ugotovljeno, da so ocenjevalci premalo objektivni. 

 

č)   Občutljivost  

»Pri testih znanja govorimo, da so občutljivi, če zaznajo čim manjše razlike v znanju 

testirancev« (Sagadin, 1993, v Cencič, 2000).  

 

2.2 NOTRANJE IN ZUNANJE PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

 

V osnovni šoli potekata notranje preverjanje in ocenjevanje znanja ter zunanje ocenjevanja 

znanja. V nadaljevanju predstavljamo vsakega posebej.  

 

2.2.1 NOTRANJE PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA  

 

Notranje preverjanje in ocenjevanje znanja opravi vsak učitelj individualno v svojem razredu. 

Pri tem uporabi svoje metode preverjanja in ocenjevanja; znanje lahko preverja in ocenjuje 

ustno ali pisno, in sicer z vprašanji, ki jih pripravi sam (Bucik, 1997).  
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Pri notranjem preverjanju in ocenjevanju je bistvena lastnost ta, da učitelj, ki preverja in 

ocenjuje znanje, učenca dobro pozna. Poznavanje učenca lahko pozitivno vpliva na sproščenost 

preverjanja in ocenjevanja, vendar pa lahko različni dejavniki motijo objektivnost in pravičnost 

notranjega ocenjevanja: »osebna enačba učitelja pri ocenjevanju, ki se kaže v različni strogosti 

različnih učiteljev za izkazano isto kvaliteto in kvantiteto znanja, halo učinek (glede na ocene 

pri drugih predmetih sklepa o znanju pri svojem predmetu; iz ene učenčeve lastnosti sklepa na 

druge, tudi tiste, ki niso med seboj povezane; pri ocenjevanju znanja upošteva svoje prejšnje 

»dobro« ali »slabo« mnenje o učencu), prilagajanje kriterijev ocenjevanja splošni uspešnosti 

razreda …« (Bucik, 2001, str. 44). 

 

Izpostavljamo nekaj prednosti, ki jih ima notranje preverjanja in ocenjevanja znanja (povzeto 

po Žveglič Mihelič, 2017):  

 Notranje preverjanje in ocenjevanja znanja poteka skozi celotno šolsko leto, zato učenec 

pridobiva znanje postopoma, v manjšem obsegu snovi, vendar bolj poglobljeno.  

 Preverjanje in ocenjevanje standardov znanja poteka na različne načine, to pa ocenjevalcu 

omogoča boljši vpogled v raven učenčevega znanja.  

 Učitelj učence seznani z nameni preverjanja in ocenjevanja ter jim predstavi ocenjevalne 

kriterije; učenci pridobijo informacije, katere cilje so dosegli in v kolikšni meri.  

 Učitelj učencem podaja med notranjim preverjanjem in ocenjevanjem formativno povratno 

informacijo.  

 

Slabosti oz. kritike notranjega preverjanja in ocenjevanja znanja (povzeto po Žveglič Mihelič, 

2017):  

 Posamezen učitelj ima v primerjavi s skupino sestavljavcev pisnih preizkusov znanja manj 

možnosti za pripravo dobrega preizkusa znanja.  

 Pojavijo se subjektivne napake pri ocenjevanju (osebna enačba, halo učinek, predsodki, 

stereotipi itd.).  

 Subjektivne napake znižujejo veljavnost učiteljeve ocene.  

 Odsotnost informacij o primerljivosti med vprašanji, ki jih zastavljajo učitelji nekega 

razreda oz. predmeta na isti ali drugih šolah, in prav tako o primerljivosti med ocenami.  

 

2.2.2 ZUNANJE OCENJEVANJE ZNANJA  

 

Namen zunanjega ocenjevanja znanja je »omogočanje enakih pogojev preverjanja in 

ocenjevanja znanja ter primerljivost rezultatov.« (Zupanc, 2018, str. 5).  

 

Glavne značilnosti, ki jih ima zunanje ocenjevanje znanja, so:  

 vsi učenci rešujejo iste oz. primerljive naloge,  

 postavljeni so enotni kriteriji preizkusa, 

 testi znanja so metrično preverjeni (Zupanc, 2018).  

 

Zunanje ocenjevanje znanja poteka pod okriljem zunanje ustanove, največkrat državne 

centralne ustanove. Znanje se preverja s preizkusi, ki jih sestavijo pedagoški strokovnjaki, torej 
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učitelji (le-ti popolnoma poznajo učni načrt ter v njem zapisane vzgojno-izobraževalne cilje in 

standarde znanja) in strokovnjaki za merjenje (le-ti skrbijo za sestavo in analizo merskih 

instrumentov). Njegov namen naj bi bil omogočiti enake pogoje za ocenjevanje znanja in 

primerljivost ocen oziroma rezultatov (Bucik, 1997).  

 

Šimenc (2000) piše, da vidi prednost zunanjega ocenjevanja znanja v tem, da so dosežki 

učencev med seboj primerljivi, saj le-ti rešujejo naloge pod enakimi pogoji.  

 

Cilji zunanjega ocenjevanja znanja (Izhodišča za pripravo nacionalnih preizkusov znanja v 

devetletni šoli, 2000; Rey, 2010): 

 ponuditi povratno informacijo o doseženem znanju učenca (učencu samemu, staršem, 

učitelju in šoli); 

 razvijanje sposobnostni učencev za samoocenjevanje dosežkov; 

 oblikovanje enakih izobraževalnih možnosti za vse učence; 

 prispevanje k enotnejšim kriterijem učiteljevega ocenjevanja znanja; s povratno informacijo 

učitelj ugotovi, kakšna so njegova merila za ocenjevanje v primerjavi z dosežki učencev na 

nacionalnih preizkusih znanja;  

 vplivanje na kakovost znanja; 

 rezultati učencev ponujajo informacije pri evalvaciji učnih načrtov;  

 diagnosticiranje stanja izobraževalnega sistema kot celote.  

  

Bucik (2001) je predstavil temeljne značilnosti zunanjega preverjanja znanja:  

 vsi učenci rešujejo iste ali primerljive naloge;  

 postavljeni so enotni kriteriji administracije preskusa;  

 preskusi so metrično preverjeni.  

 

Dodamo lahko še nekaj prednosti, ki jih ima zunanje ocenjevanja znanja (Bucik, 1997; Bucik, 

2001; Šimenc, 2000):  

 V večji meri so zagotovljene merske karakteristike, ker preizkuse znanja sestavljajo 

strokovnjaki, ki dobro poznajo učni načrt in vzgojno-izobraževalne cilje, ter strokovnjaki 

za sestavo in analizo merskih instrumentov.  

 Ocenjevanje poteka pod enakimi pogoji, za vse veljajo ista pravila: na voljo imajo isto 

količino časa ter iste naloge. 

 Vrednotenje dosežkov se določa na podlagi vnaprej pripravljenih kriterijev, ki so enoti pri 

vseh ocenjevalcih.  

 Z ocenjevanjem dobijo povratno informacijo tako učenci kot tudi starši in učitelji, šola ter 

nacionalni sistem vzgoje in izobraževanja.  

 Informacije služijo za primerjavo z dosežki na mednarodnih raziskavah znanja (PISA, 

TIMMS).  

 

Slabosti zunanjega ocenjevanja znanja predstavi Bucik (1997) v naslednjih točkah:  

 Zunanje ocenjevanje znanja kaže učiteljem nezaupanje v njihovo delo in metode 

poučevanje. 
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 Negativno vpliva na ustvarjalnost in svojskost učiteljevega pristopa.  

 Cilji učnega procesa se preusmerjajo od »učenja za znanje« k »učenju za ocene«, torej od 

»učenja po učnih načrtih« k »učenju po izpitnih katalogih«.  

 Zunanji preizkusi ocenjevanja naj bi obremenjevali tako učence kot tudi učitelje.  

 

2.2.3 RAZLIKE MED NOTRANJIM IN ZUNANJIM OCENJEVANJEM ZNANJA  

 

Med notranjim in zunanjem ocenjevanjem znanja obstajajo bistvene razlike, ki so razvidne iz 

Preglednice 1.  

 

Preglednica 1: Razlike med notranjim in zunanjim preverjanjem in ocenjevanjem znanja 

Notranje ocenjevanje Zunanje ocenjevanje 

Preizkus znanja sestavi učitelj, ki poučuje učečo se 

skupino – razred. 

Preizkus znanja sestavijo pedagoški strokovnjaki in 

strokovnjaki za merjenje.  

Preizkus znanja je neformalen. Zunanje preverjanje je formalno. 

Preizkus znanja vključuje nekaj ciljev iz učnega 

načrta. 
Cilji preizkusa znanja temeljijo na učnem načrtu. 

Učitelj sam sestavi preizkus, oblikuje navodila ter ga 

vrednoti.  

Navodila pripravijo nadzorni učitelji. Preizkus znanja 

sestavijo za to usposobljeni učitelji. Vrednotenje 

opravijo zunanji ocenjevalci.  

Učenec dobi končno oceno, ki je lahko sestavljena iz 

več preizkusov znanja in nanjo lahko vplivajo tudi 

drugi dejavniki. 

Učenec dobi končno oceno na podlagi enega 

preizkusa znanja.  

Učitelj sam določi pogoje za izvajanje preizkusa 

znanja. 

Pogoji za izvajanje preizkusa znanja morajo biti 

enaki za vse učence. 

Čas za izvedbo je različen. Čas za izvajanje je vnaprej določen.  

Rezultati preizkusa se med seboj ne primerjajo. 
Rezultati preizkusa so primerljivi s celotno 

populacijo.  

Šaubah Kovič (2004, v Tori, 2008)  

 

2.3 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 

 

Kot oblika zunanjega pisnega ocenjevanja znanja poteka v slovenskih osnovnih šolah 

nacionalno preverjanje znanja (NPZ).   

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je način evalvacije vzgojno-izobraževalnega sistema na 

nacionalni ravni, ki služi preverjanju doseganja učnih ciljev in standardov znanja, ki so 

predpisani v učnem načrtu (Markelj in Majerič, 2009, v Kosec, 2017).  

 

NPZ je v osnovni šoli način zunanjega ocenjevanja znanja. Preizkusi oz. testi znanja so enaki 

za vse učenke in učence določenega razreda. Preizkusi so sestavljeni tako, da zagotavljajo 

objektivne in primerljive informacije o doseženem znanju (Krek, 2014).  

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zakonsko določeno 

 z Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS 81/2006-UPB3),  

 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS 87/2011),  
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 s Pravilnikom o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 30/13 in 

49/17),  

 s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 – popr. 

in 20/19), 

 s Pravilnikom o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12 in 51/13), 

 s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list 

RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15 in 47/17).  

 

Zunanje preverjanje znanje opravljajo »vsi učenci osnovne šole v Republiki Sloveniji v 6. in 9. 

razredu« (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja 

v osnovni šoli, 2013, 11. člen) in je zanje obvezno.  

 

Prostovoljno se za pisanje NPZ odločijo učenci priseljenci, katerih materni jezik ni slovenščina 

in prvič obiskujejo slovensko osnovno šolo, učenci, ki se izobražujejo v prilagojenem programu 

z nižjim izobraževalnim standardom, in odrasli, ki so vpisani v program osnovne šole za odrasle 

v 6. oziroma 9. razredu (Pravilnik o nacionalnem preverjanju, 2013; Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2011).  

 

Ob koncu 6. razreda NPZ preverja predmetna področja matematike, slovenščine (na 

narodnostno mešanih območjih znanje madžarščine oz. italijanščine) ter tujega jezika, v 9. 

razredu pa znanje matematike in slovenščine (na narodnostno mešanih območjih znanje 

madžarščine oz. italijanščine) ter tretjega izbirnega predmeta, ki ga vsako leto znova v mesecu 

septembru določi minister za šolstvo. Minister za šolstvo izmed obveznih predmetov 8. in 9. 

razreda izbere največ štiri predmete, in določi, iz katerega predmeta se bo preverjalo znanje na 

posamezni osnovni šoli (Pravilnik o nacionalnem preverjanju, 2013; Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, 2011). 

 

S šolskim letom 2017/18 je Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport uvedlo poskusni NPZ 

tudi na koncu prvega izobraževalnega obdobja, torej ob koncu 3. razreda. Učenci 3. razreda so 

preverjali znanje iz matematike in slovenščine (Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. 

razreda osnovne šole v šolskem letu 2017/18).  

 

2.3.1 NAMEN NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) 

 

Namen NPZ ni razvrščanje šol in učencev na lestvicah dosežkov, ampak zagotavljanje 

informaciji o znanju učencev (Krek, 2014).  

 

Informacije služijo učencem, staršem in učiteljem kot tudi šolam in šolskemu sistemu v celoti 

(Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 2005).  

 Učenci in starši: dobijo povratno informacijo o doseženem znanju, ki služi za primerjavo 

individualnega dosežka z vrstniki. Ob tem posameznik kritično ovrednoti svoje delo (Krek, 

2014).  
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 Učitelji: z rezultati NPZ-jev pridobijo uvid o znanju učencev, ki so jih poučevali. Tudi sama 

analiza nalog in dosežkov pripomore h kritični ocenitvi njihovega dela. Učitelji si lahko 

pomagajo z nalogami, ki jih vsebuje NPZ ter le-te vključujejo v njihove teste znanje. (Krek, 

2014).  

 Šole: pridobijo z dosežki učence in učenk povratne informacije o kakovosti dela šole. 

Dosežki omogočajo primerjave z delom drugih, ob enem pa lahko ugotavljajo razloge za 

razlike in za odstopanja ter iščejo predloge za izboljšanje (Krek, 2014).  

 Sistem na nacionalni ravni: po analizi dosežkov učenk in učencev po celotni Sloveniji 

načrtuje razvoj šole, oblikuje načrt za izobraževanje učiteljev in delo v strokovnih aktivnih. 

Dosežki vplivajo tudi na spremembe oz. evalvacijo obstoječih učnih načrtov (Krek, 2014).  

 

Vogrinc (2011) pravi, da je osnovni namen NPZ doseči učne cilje, ki jih samo preverjanje 

znanja vsebuje. Na podlagi teh podatkov učitelji pridobijo povratno informacijo o znanju 

učencev, le-ta pa jim služi za nadaljnje načrtovanje, prilagajanje in izvajanje vzgojno-

izobraževalnega procesa. Sam namen NPZ-ja naj bi bilo tudi ugotavljanje, katere naloge so 

učenci v večini rešili pravilno in katere so jim delale težave. Učitelji naj bi na podlagi rezultatov 

začeli z iskanjem novih učnih metod in oblik dela ter bolj pogosti evalvaciji dosežkov učencev 

(Kunaver, 2011).  

 

Nameni NPZ so torej: 

 »prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,  

 učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov,  

 pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učenke in učence, 

 prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja,  

 razvijati sposobnost učenk in učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.« (Osnovna šola. 

Nacionalno preverjanje. Informacije za učence in starše, 2018, str. 3).  

 

2.3.2 ZGODOVINA NACIONALNEGA PREVERJANAJ (NPZ) V SLOVENIJI 

 

Kljub temu da sta se oblika in namen NPZ skozi čas spreminjala in dopolnjevala, je bil eden 

ključnih vidikov njegov vpliv na pouk. Že od samega začetka je služil kot »dodatna informacija 

učencem in učiteljem o njihovem doseganju ciljev iz učnega načrta.« (Žakelj, Ivanuš Grmek, 

2010, str. 10).  

 

Zunanje ocenjevanje znanja v slovenskih osnovnih šolah poteka že osamosvojitve Slovenije. V 

slovenski osnovni šoli se je prvič pojavilo leta 1990/91. Ocenjevalo se je znanje slovenskega 

jezika in matematike. Prvotni namen zunanjega preverjanja znanja takrat je bil nadomestiti 

subjektivne kriterije posameznih srednjih šol pri prehodu učencev iz osnovne šole. Ocenjevanje 

naj bi bilo v pomoč pri usmerjanju učencev na nadaljnjo stopnjo izobraževanja, vendar se je 

kmalu izkazalo, da je imelo ocenjevanje selekcijsko vlogo. Dosežki učencev so imeli 

pomembno vlogo pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo, zato je bilo lahko pripravljanje na 

ocenjevanje zanje zelo stresno, saj so se morali truditi, da so dosegli čim večje število točk za 

vpis v srednjo šolo (Žakelj, Ivanuš Grmek, 2010). 
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V 64. členu Zakona o osnovni šoli (ZOsn) (Uradni list RS, št. 12/96  z dne 29. 2., 1996) najdemo 

podatek, da se je znanje učencev preverjalo ob koncu vsakega triletja – ob koncu 3., 6. in 9. 

razreda.  

 

Po vsakem triletju so ocenjevali naslednje:  

1. triletje: znanje učencev iz njihovega  maternega jezika (slovenščine, italijanščine ali 

madžarščine) in matematike. 

2. triletje: znanje maternega jezika (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) in matematike. 

Poleg teh dveh predmetov preverjajo tudi znanje tujega jezika.  

3. triletje: znanje učencev iz maternega jezika (slovenščine, italijanščine ali madžarščine), 

matematike, tujega jezika in dveh obveznih predmetov, ki ju je učenec izbral sam. Eden 

izmed med obveznih predmetov je moral biti družbosloven, drug pa naravosloven).  

 

Znanje učencev je po prvem in drugem triletju ocenjevala šola sama, z namenom pridobivanja 

informacije o trenutnem znanju učenca. Po tretjem triletju je šola ocenjevala znanje s pomočjo 

zunanjih ocenjevalcev (ZOsn, Uradni list RS, št. 12/96). Dosežki učencev so služili za vpis v 

srednje šole (Žakelj, Ivanuš Grmek, 2010).   

 

Leta 2001/2 je bilo uvedeno nacionalno preverjanje znanja kot oblika eksternega ocenjevanja. 

Namen le-tega je bil poleg notranjih ocen ob zaključku šolskega leta dodati še zunanje, ki naj 

bi zagotovile objektivnejše kriterije pri prehodu učencev iz osnovne v srednje šole.  Učitelji so 

učence pripravljali na pisanje NPZ, ker je bil na koncu pomemben le rezultat – ocena, ne pa 

tudi proces in okoliščine, kako so učenci dosegli izkazano znanje (Žakelj, Ivanuš Grmek, 2010). 

 

V tem šolskem letu je bilo z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 

(Uradni list RS, št 59/01 z dne 19. 7. 2001) sprejeto, da NPZ po prvem in drugem obdobju za 

učence nisi bili obvezni, zato je bilo njihovo sodelovanje prostovoljno. Obvezni so bili le po 

koncu tretjega izobraževalnega obdobja osnovne šole.  

 

Ocenjevali so naslednje:  

1. triletje: znanje maternega jezika (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) in matematike.  

2. triletje: znanje maternega jezika (slovenščine, italijanščine ali madžarščine), matematike in 

tujega jezika. 

3. triletje: znanje maternega jezika (slovenščine, italijanščine ali madžarščine), matematike in 

tujega jezika ali drugega obveznega predmeta. Učenec se je sam odločil, ali bo preverjal 

znanje tujega jezika ali drugega obveznega predmeta.  

 

NPZ je bil v takšni obliki, kot ga poznamo danes, uvedeno v šolskem letu 2005/6. NPZ je 

izgubil selekcijsko vlogo ter danes opravlja informativno in formativno funkcijo. Ne zanima 

nas samo končni dosežek, temveč sam proces, kako je učenec do tega znanja prišel. Dosežki 

učencev so pomembna povratna informacija učencu samemu, njegovim staršem, učiteljem, šoli 

in državi. Rezultati NPZ danes ne vplivajo na oceno pri predmetu, prav tako pa niso pomembni 

za dokončanje osnovne šole oz. za prehod na izbrano srednjo šolo. NPZ skuša prikazati močne 

in šibke točke učenja in poučevanja, omogoča nam, da informacije uporabimo za izboljšanje 
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učnega procesa, ter ponuja smernice za doseganje kakovostnejšega znanja učencev (Žakelj, 

Ivanuš Grmek, 2010).  

 

Od leta 2005 je v 64. členu Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70, 2005)  zapisano, da 

se NPZ piše le po koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja – torej v 6. in 9. razredu. 

Ukinjeno je bil NPZ ob koncu 3. razreda.  

 

Po koncu obeh vzgojno-izobraževalnih obdobji se ocenjuje naslednje:  

2. triletje: znanje maternega jezika (slovenščine, italijanščine ali madžarščine), matematike in 

tujega jezika.  

3. triletje: znanje maternega jezika (slovenščine, italijanščine ali madžarščine), matematike ter 

enega izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda, ki ga vsako leto izbere minister za šolstvo.  

 

Leta 2006 je prišlo v Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81, 2006), in sicer v 64. členu, 

do nekaterih sprememb, vezanih na nacionalno preverjanje znanje. Po prvem zakonu so si 

učenci ob koncu 3. triletja sami izbrali tretji predmet. V novem zakonu pa je bilo sprejeto, da 

minister za šolstvo določi izmed vseh obveznih predmetov, ki se izvajajo v 8. in 9. razredu, 

štiri. Septembra vsako leto minister izbere enega izmed predpisanih štirih predmetov za 

posamezno šolo.  

 

Zadnja sprememba se je zgodila v šolskem letu 2013/14, ko je NPZ postal obvezen za vse 

učence 6. in 9.  razreda. Od tedaj ga je možno opravljati le v enem roku in ne več v dveh (Škalič, 

2015).  

 

2.3.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

(NPZ) 

 

Osrednja vloga, ki jo ima NPZ, je ugotavljanje ravni učenčevega znanja (Tratnik, 2003). 

Vpeljano je bilo z namenom, da se preveri in zagotovi enotne standarde znanja pri šolskih 

predmetih (Tacer, 2012).  

 

Pri izvedbi NPZ srečamo tako prednosti in slabosti le-tega.  

 

Prednosti NPZ (povzeto po Tacer, 2012; Zupanc, 2018 in Žveglič Mihelič, 2017):  

 NPZ izenačuje standarde znanja v državi.  

 Ima visoko stopnjo objektivnosti, ker ga pripravijo učitelji in drugi strokovnjaki s področja 

izobraževanja.  

 Učenci svoje znanje izkazujejo pod enakimi pogoji, saj za vse veljajo ista pravila – na voljo 

imajo iste naloge, ista navodila in isto količino časa. 

 Dosežke se ocenjuje z enotnimi kriteriji, ki jih imajo vsi ocenjevalci. 

 Učiteljem je v pomoč pri postavljanju lastnih kriterijev in meril ocenjevanja.  

 Učencem predstavlja zunanjo motivacijo.  
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Slabosti NPZ (povzeto po Tacer, 2012; Zupanc, 2018 in Žveglič Mihelič, 2017): 

 NPZ je za večino učencev stresen.  

 Učitelji so pri pripravah na pisanje zelo napeti in napetost prenašajo na učence. 

 NPZ povzroča preveliko tekmovalnost v razredu in med šolami.  

 Pouk se začenja prilagajati NPZ, saj učitelji učijo le tisto, kar bodo učenci potrebovali pri 

preverjanju.  

 Negativno vpliva na učno motivacijo, ker se učenci začnejo učiti za ocene namesto za 

znanje.  

 NPZ vključuje le pisni način ocenjevanja.  

 

2.3.4 KOMISIJE, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI NACIONALNEGA 

PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)  

 

V Sloveniji so poleg ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport za pripravo NPZ  odgovorne 

posebej za to ustanovljene komisije (Tratnik, 2004, v Charles Alderson in Pižorn, 2004): 

 

I) Državna komisija (DK) 

 

Državna komisija koordinira delo predmetnih komisij, oblikuje navodila za izvedbo 

nacionalnih preizkusov in sprejme letno poročilo o izvedbi in rezultatih nacionalnega 

preverjanja.  

 

Sestavljajo jo dva visokošolska učitelja, en strokovni delavec MŠZŠ, dva člana ZRSŠ, en član 

Državnega izpitnega centra, en strokovnjak za metodologijo in ocenjevanje znanja ter trije 

učitelji ali ravnatelji osnovne oz. srednje šole. 

 

II) Predmetne komisije (PK) 

 

Predmetne komisije določi minister. Njihova naloga je, da pripravijo NPZ za šolske predmete.   

 

Predmetno komisijo sestavljajo predsednik in člani (le-teh je od šest do devet – visokošolski 

učitelji, učitelji praktiki, predmetni strokovnjaki in svetovalci).  

 

III) Državni izpitni center (Ric) 

 

Državni izpitni center je odgovoren za vsa zunanja preverjanja in ocenjevanja znanja, ki 

potekajo v državi.  

 

Naloge, ki jih ima Državni izpitni center so sledeče (Tratnik, 2004, v Charles Alderson in 

Pižorn, 2004, str. 23): 

 »pripravlja vodnik po nacionalnih preizkusih znanja, 

 izdaja publikacijo o NPZ za učence in starše, 
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 daje navodila ter zagotavlja strokovno pomoč šolam in šolskim komisijam v zvezi z izvedbo 

preizkusov, 

 imenuje in izobražuje zunanje ocenjevalce, 

 zagotavlja potrebno strokovno in tehnično pomoč predmetnim komisijam, 

 zbira, pripravlja, obdeluje, analizira podatke o doseženih rezultatih učencev in 

 si na podlagi rezultatov, stalne spremljave, pripomb in predlogov predmetnih in šolskih 

komisij ter strokovne javnosti prizadeva za tehnično kakovostno zunanje preverjanje in 

ocenjevanje znanja«. 

 

2.3.5 POSTOPEK PRIPRAVE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)   

 

Sestavljanje in priprava NPZ  je postopek, ki je sestavljen iz niza zaporednih faz, ki so odvisne 

druga od druge (Tratnik, 2004, v Charles Alderson in Pižorn, 2004).  

 

Izdelava preizkusa znanja je naloga vseh članov predmetne komisije za določen učni predmet.  

 

Pripravo NPZ, od zasnove do evalvacije je predstavila A. Tratnik (2004, v Charles Alderson in 

Pižorn, 2004): 

 

1. Naročanje gradiva  

 

Predmetne komisije dobijo s strani Državnega izpitnega centra naročilo števila preizkusov za 

posamezen predmet. 

 

2. Priprava nalog 

 

Predmetna komisija sestavi naloge in navodila za ocenjevanje.  

 

Pri sestavljanju zunanjega preizkusa znanja morajo upoštevati korake, ki omogočajo zanesljive 

in vsebinsko veljavne preizkuse (Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, 

2005): 

a) Predmetna komisija izbere standarde in učne cilje iz veljavnih učnih načrtov. 

b) Določijo možne vrste tipov nalog oz. vprašanj. 

c) Sestavijo začetno zbirko nalog, ki si sledijo po posameznih tipih nalog, po vsebinah ter 

zahtevnostnih stopnjah.  

č)  Izdelajo načrt vsebine preizkusa znanja. Pomagajo si z mrežnim diagramom, na podlagi 

     katerega vidijo, kateri tipi nalog se pojavljajo v preizkusu, koliko točk imajo, katero učno                                                      

snov, cilje in vsebine pokrivajo in kako kognitivno zahtevne so naloge.  
d) Sestavijo poskusno serijo nalog glede na načrt preizkusa. Navadno vključijo v poskusno 

serijo več nalog, ker se v sami analizi lahko zgodi, da bodo nekatere naloge neustrezne in 

jih je potrebno zavreči.  

e) Sledi preverjanje poskusne serije nalog. Posamezne naloge na začetku ocenijo strokovnjaki 

za vsebino (vsebinska veljavnost) in strokovnjaki za metodologijo (formalna ustreznost). 
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Priporočljiva je tudi pilotska izvedba zbiranja rezultatov, s katero preverimo ustreznost 

navodil in čas preizkusa.  

f) Komisija sestavi končno različico preizkusa.  

g) Sledi izdelava točkovnika in natančnih navodil za točkovanje in vrednotenje. Zapišejo se 

tudi predvideni možni odgovori.  

h) Potrebna je tudi metrična analiza posameznih nalog (glede na težavnost nalog, občutljivost, 

objektivnost v skladu s točkovalci, povezanost med nalogami …).  

i) Potrebno je tudi preverjanje merskih karakteristik preizkusa znanja (zanesljivost, 

veljavnost, objektivnost izvedbe in vrednotenja, občutljivost).  

 

3. Pretestiranje 

 

Pretestiranje lahko poimenujemo tudi pilotsko testiranje. Izvede se na manjšem številu učencev 

in se izvaja v večih fazah, z namenom, da se pridobijo informacije, ki jih je potrebno za samo 

izvedbo preizkusa še izboljšati (npr. o tem, kako jasna in razumljiva so navodila, o stopnji 

težavnosti in času reševanju nalog ipd.).  

 

V Sloveniji trenutno pretestiranje še ni mogoče, ker primanjkuje strokovnjakov s tega področja. 

Prav tako naj bi bili slovenski sestavljavci nalog o potrebah in samem pomenu pretestiranja 

premalo ozaveščeni. Nenazadnje so težave tudi finančne narave.  

 

4. Končno oblikovanje preizkusov 

 

Na podlagi analize pilotske raziskave predmetna komisija sestavi preizkus znanja.  

 

5. Oblikovanje in tiskanje preizkusov 

 

Predmetne komisije pošljejo končno različico preizkusa znanja Državnemu izpitnemu centru. 

Le-ta poskrbi za oblikovni del preizkusa znanja, ga lektorira, natisne in pošlje na šole. Šole 

prejmejo gradivo za pisni del najmanj tri dni pred izvedbo, in ga morajo hraniti v tajnosti. V 

gradivo nima vpogleda nihče na šoli.  

 

6. Zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja 

 

Pisni del zunanjega preverjanja znanja poteka po standardiziranem postopku na isti dan ob isti 

uri po celi Sloveniji. NPZ vodijo učitelji, ki dobijo za to točno določena navodila. Pisni del 

vodita po dva nadzorna učitelja, vendar ne smeta biti učitelja predmeta, katerega pisni del 

nadzorujeta.  

 

7. Moderacija 

 

Predmetna komisija opravi moderacijo navodil za ocenjevanje pisnih izdelkov. Izvede se po 

samem pisanju testov. Namen moderacije je dopolnitev navodil za vrednotenje. Predmetna 

komisija pregleda rešene naloge nekaterih učencev in sprejme vse strokovno sprejemljive 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

20 

rešitve. Navodila nato objavijo na spletni strani RIC-a, le-ta so šolam dostopna s posebnim 

geslom (Nacionalni preizkusi znanja, letno poročilo o izvedbi v šolskem letu 2007/8).  

 

8. Ocenjevanje 

 

Ocenjevanje poteka v regijskih centrih in ga opravijo zunanji ocenjevalci – zaposleni ali 

upokojeni osnovnošolski in srednješolski učitelji, visokošolski učitelji ali drugi sodelavci, ki 

imajo ustrezno strokovno izobrazbo in opravljen strokovni izpit. Regijski center je organiziran 

v eni izmed osnovnih šol.  

 

Šole pošljejo vse pisne preizkuse v najbližji regijske center. Ocenjevanje preizkusov poteka pod 

budnim očesom glavnega ocenjevalca, ki predstavi moderirana navodila za ocenjevanje, nato 

pa usklajuje in spremlja delo.  

 

9. Postavitev mej med ocenami 

 

Meje med ocenami predlaga predmetna komisija, potrditi pa jih mora Državna izpitna komisija.  

 

10. Vpogledi 

 

V nekaj dneh po objavi rezultatov imajo učenci pravico do vpogleda v svoj pisni izdelek.  

 

11. Analiza in objava rezultatov  

 

Državni izpitni center objavi statistično analizo rezultatov, ki vključuje: 

 »število učencev, ki so opravljali zunanje preverjanje znanja, 

 število vprašanj oz. nalog v preizkusu, 

 povprečno število točk pisnega in ustnega/praktičnega dela, 

 standardni odklon celotnega preizkusa, 

 indeks težavnosti posameznega vprašanja oz. naloge, 

 indeks ločljivosti posameznega vprašanja oz. naloge, 

 indeks zanesljivosti in 

 korelacijo med pisnim in ustnim/praktičnim delom«. 

 

12. Evalvacija 

 

Evalvacija je zadnja faza, ki poteka v procesu sestavljanja NPZ. Ta faza mora nujno potekati, 

saj je njen namen ugotoviti, kako deluje sam sistem sestavljanja nacionalnega preverjanja 

znanja. Z evalvacijo skušajo ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti. 
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2.4 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V EVROPSKIH DRŽAVAH  

 

Pomemben sestavni del evropskih izobraževalnih institucij, ki meri in spremlja kakovost 

izobraževanja v Evropi je postalo nacionalno preverjanje znanja. V publikaciji Nacionalno 

preverjanje znanja učencev v Evropi: namen, organiziranje in uporaba rezultatov (2010) 

najdemo podroben pregled o vlogi nacionalnih preizkusov znanja, ki potekajo v mnogih 

evropskih državah.  

 

2.4.1 MEDNARODNA STANDARDNA KLASIFICKACIJA IZOBRAŽEVANJA 

(ISCED) 

 

Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja ISCED (International Standard 

Classification of Education) je »orodje za zbiranje in prikazovanje mednarodnih statistik o 

izobraževanju.« (Slavec Gornik, 2010, str. 62).  

 

Države so se z uvedbo nacionalnega preverjanja znanja opirale na mednarodno standardno 

klasifikacijo izobraževanja ISCED, ki je razdeljena na šest ravni (Razvrstitev kategorij 

slovenskega sistema izobraževanja v kategorije pod ISCED 1997, 2012):  

ISCED 0 – predšolska vzgoja 

ISCED 1 – primarno izobraževanje 

ISCED 2 – nižje sekundarno izobraževanje 

ISCED 3 – višje sekundarno izobraževanje  

ISCED 4 – posekundarno predterciarno izobraževanje  

ISCED 5 – prvo obdobje terciarnega izobraževanja  

ISCED 6 – drugo obdobje terciarnega izobraževanja  

 

Nas zanimata ravni ISCED 1 in ISECD 2.  

 

Prva raven ISCED 1  se začne pri petih oz. sedmih letih in je v vseh evropskih državah za otroke 

obvezna. Navadno traja od štiri do šest let.  

 

Za drugo raven ISCED 2 je značilen predmetni pouk, pri katerem učenci nadgrajujejo učno 

snov s primarnega izobraževanja.  

 

 

2.4.2 ZAČETKI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V EVROPSKIH 

DRŽAVAH  

 

Nekatere države so zunanje preverjanje znanje vpeljale v svoj izobraževalni sistem že zgodaj, 

vendar pa se je večini evropskih držav nacionalno preverjanje znanje kot oblika zunanjega 

preverjanja začela pojavljati šele od leta 1990 naprej (Slavec Gornik, 2010; Krek in Metljak, 

2011).  
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V Preglednici 2 prikazujemo prvo vpeljavo nacionalnega preverjanja znanja v evropskih 

državah (Slavec Gornik, 2010).    

Preglednica 2: Vpeljava nacionalnega preverjanja znanja v evropskih državah 

LETO DRŽAVA 

1946 Islandija 

1947 Portugalska 

Severna Irska 

1962 Škotska 

Švedska 

1968 Luksemburg 

1970 Nizozemska 

1972 Irska 

1975 Danska 

Malta 

1978 Anglija 

Wales 

1979 Francija 

1986 Madžarska 

1991 Slovenija 

1994 Litva 

Belgija 

Španija 

1995 Romunija 

1997 Estonija 

1998 Finska 

2002 Poljska 

2003 Avstrija 

Slovaška 

2004 Norveška 

2005 Nemčija 

2006 Bolgarija 

2007 Ciper 

2008 Italija 

2010 Danska 

 

Po pregledu tujih šolskih sistemov ugotovimo, da so države, ki zunanjega preverjanja in 

ocenjevanja znanja ne izvajajo redke. Med njimi najdemo Belgijo, in sicer nemško govoreči del 

skupnosti, Češko republiko, Grčijo, Združeno Kraljestvo (Wales) in Lihtenštajn (Krek in 

Metljak, 2011).   

 

2.4.3 NAMEN NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA V EVROPSKIH DRŽAVAH 

 

Različna preverjanja znanja, ki se izvajajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, lahko pomembno 

vplivajo na izobraževalno pot učencev ali pa je namen njihove izvedbe drugačen. Krek in M. 

Metljak (2011) pišeta, da v nekaterih državah z rezultati, ki jih dosežejo posamezniki, šolski 

sistemi prepoznavajo posameznikove učne potrebe. Z dosežki zunanjega ocenjevanja šole 
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spremljajo svoje delo in skušajo izboljšati izobraževalni sistem. V nekaterih državah pa rezultati 

vplivajo na odločanje o nadaljnji izobraževalni poti učencev.  

 

Tudi S. Bakker (2012) pravi, da se standardi za ocenjevanje izobraževanja lahko uporabljajo za 

različne namene, npr. za to, da strokovnjaki sestavljajo preizkuse z namenom, da nato njihove 

rezultate uporabijo za načrtovanje novih dejavnosti. Testi in njihovi rezultati služijo tudi za 

samoevalvacijo učiteljevega dela.  

 

A. Slavec Gornik (2010) razdeli glavne namene nacionalnega preverjanja znanja v tri skupine.  

 

V prvo skupino sodijo preizkusi, s katerimi se povzemajo dosežki učencev po določenem 

izobraževalnem obdobju in vplivajo na njihovo nadaljnjo izobraževalno pot. Ti preizkusi so 

znani kot sumativni preizkusi in se praviloma izvajajo ob koncu nižjega sekundarnega 

izobraževanja. Rezultati igrajo pomembno vlogo pri podelitvi spričeval oz. pri usmeritvah o 

izbiri šole.  

 

V drugo skupino sodijo nacionalni preizkusi, katerih namen je evalvacija in spremljanje šol ter 

šolskega izobraževalnega sistema na sploh. Nacionalno preverjanje znanja z rezultati in dosežki 

učencev primerja delo med šolami, načrtuje izhodišča za izboljšave in evalvira celotni sistem. 

Navsezadnje pokažejo, ali so posamezne šole ter tudi sam sistem v celoti napredovali ali ne.  

 

Namen tretje oz. zadnje skupine nacionalnih preizkusov je podpora učnim procesom. Testi 

pokažejo, ali imajo učenci posebne učne potrebe in katero pomoč potrebujejo pri procesu 

učenja.  

 

Na Sliki 1 najdemo podatke o evropskih državah in njihovem glavnem cilju, ki ga imajo, ko 

organizirajo nacionalno preverjanje znanja (Slavec Gornik, 2010):  

 

Slika 1: Glavni cilji nacionalnega preverjanja znanja v evropskih državah  

 
 

V evropskih državah imajo nacionalni preizkusi največkrat več ciljev, in sicer gre za 

kombinacijo zgoraj omenjenih treh skupin. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s preverjanjem in 

ocenjevanjem pa opozarjajo, da uporaba enega preizkusa za več namenov ni primerna. 

Priporočajo, da se nameni razvrstijo po pomembnosti v določen vrstni red, na podlagi tega pa 

naj sledi oblikovanje preizkusov (Slavec Gornik, 2010).  
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2.4.4 ORGANIZACIJA IN ZNAČILNOSTI NACIONALNIH PREIZKUSOV 

ZNANJA V EVROPSKIH DRŽAVAH 

 

2.4.4.1 NACIONALNI PREIZKUSI GLEDE NA POGOSTOST IN ČAS IZVAJANJA  

 

Med državami se glede na pogostost in čas izvajanja nacionalnega preverjanja znanja pojavljajo 

razlike.  

 

V večini evropskih držav traja obvezno izobraževanje od devet do deset let, v Belgiji, 

Luksemburgu, na Madžarskem in Nizozemskem ter v Združenem kraljestvu pa dve ali tri leta 

dlje (Slavec Gornik, 2010).  

 

Med državami prihaja do razlik glede na obdobja, po katerih poteka preverjanja znanja – v 

večini držav potekajo nacionalni preizkusi po drugem ali tretjem obdobju, medtem ko na 

Danskem, Malti in v Združenem kraljestvu (Škotska) potekajo skoraj po vsakem letu. Države, 

v katerih preizkusi na nacionalni ravni potekajo samo ob koncu obveznega dela šolskega 

izobraževanja, so: Belgija (flamska skupnost), Nemčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Slovaška 

in Združeno Kraljestvo (Severna Irska) (Slavec Gornik, 2010).  

 

Glede na šolsko leto izvajanja nacionalnega preverjanja se med državami pojavljajo razlike. 

Redke so  države, ki nacionalne preizkuse uvedejo že v prvem letu. Le-ti služijo za ugotavljanje 

učnih potreb posameznega učenca. Na Škotskem organizirajo prostovoljni preizkus za 

petletnike, obvezno nacionalno preverjanje pa poteka v drugem ali tretjem šolskem letu. Na 

Irskem učenci preverjajo svoje znanje ob koncu prvega oz. na začetku drugega razreda. V 

drugem šolskem letu preizkuse izvajajo tudi v naslednjih državah: v Belgiji (francoska 

skupnost), Italiji, Združenem kraljestvu (Anglija), na Danskem in Norveškem (Slavec Gornik, 

2010). 

 

Najpogosteje se preizkusi na nacionalni ravni v evropskih državah opravljajo po četrtem 

šolskem letu, in sicer v Bolgariji, Španiji, Litvi, na Madžarskem, Malti, v Avstriji, na 

Portugalskem, v Romuniji in na Islandiji, v Belgiji (flamska skupnost), Franciji, na 

Nizozemskem, Poljskem in v Sloveniji. Tudi ti preizkusi služijo za sprotno seznanjanje in 

spremljanje znanja učencev (Slavec Gornik, 2010). 

 

 

2.4.5 PREDMETI, PRI KATERIH POTEKA NACIONALNO PREVERJANJA 

ZNANJA 

  

Nacionalni preizkusi izhajajo iz učnih načrtov in so sestavljeni na podlagi standardov znanja 

vsakega izobraževalnega predmeta (Slavec Gornik, 2010).  

 

Nacionalni preizkusi kažejo, da se v primarnem izobraževanju najpogosteje preverjajo učni 

jezik, in sicer kompetenci branja in pisanja, ter matematika (Slavec Gornik, 2010). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

25 

Evropske članice pri preverjanju niso poenotene, saj se nekatere omejijo na dva ali tri učne 

predmete, medtem ko druge v preverjanje dodajajo nove. Italija, Ciper, Portugalska in Slovaška 

imajo dva temeljna učna predmeta – učni jezik in matematiko. K tema dvema predmetoma v 

Nemčiji, Avstriji, Sloveniji, na Islandiji in Norveškem dodajajo še tuji jezik. V Italiji poteka od 

leta 2010 tudi preverjanje znanja iz angleškega jezika in naravoslovja. Države, v katerih poteka 

preverjanje znanja pri več predmetih, so Malta, Danska, Irska, Belgija, Finska idr. (Slavec 

Gornik, 2010). 

 

2.4.6 VODENJE IN OCENJEVANJE NACIONALIH PREIZKUSOV V EVROPSKIH 

DRŽAVAH 

 

2.4.6.1 PRIPRAVA NACIONALNIH PREIZKUSOV  

 

V Evropi za pripravo nacionalnih preizkusov skrbita enota v ministrstvu za šolstvo ali javna 

agencija, ki jo je ustanovilo ministrstvo, vendar deluje samostojno. V nekaterih državah 

preizkuse, ki so za učence odločilnega pomena, pripravljajo zgolj in samo na ministrstvu (na 

Danskem in Malti), v drugih državah so znotraj ministrstva ustanovljene posebne komisije, ki 

so pooblaščene za sestavo preizkusov (v Bolgariji in Sloveniji). Pri njihovi pripravi navadno 

sodelujejo tudi učitelji in drugi strokovni delavci (Slavec Gornik, 2010).  

 

2.4.6.2 VODENJE NACIONALNIH PREIZKUSOV 

 

Za vodenje nacionalnih preizkusov skrbijo učitelji, ki vnaprej dobijo natančna navodila, kako 

mora potekati izvedba. Za zagotavljanje enakih pogojev pri pisanju preizkusov imajo v Belgiji 

(flamska skupnost), na Irskem in v Latviji posebne postopke, npr. zunanje nadzornike, ki 

nadzirajo potek pisanja. V Avstriji, Španiji in Romuniji nacionalne preizkuse vodijo zunanji 

sodelavci, ki jih določi nacionalni organ. Tudi na Irskem in Škotskem ter v Italiji in Latviji pri 

preizkusih sodelujejo zunanji sodelavci. V Sloveniji je s spremembo zakonodaje od leta 2005 

obvezno sodelovanje učiteljev, saj rezultati služijo za spremljanje šole in znanja. Na nekaterih 

šolah po Evropi lahko vodijo nacionalne preizkuse učitelji, ki učencev ne učijo, vendar so 

zaposleni na tej šoli. Tak način vodenja poznajo v Bolgariji, v Litvi, na Portugalskem, v 

Sloveniji in na Slovaškem. V Italiji in na Poljskem so za izvedbo in vodenje odgovorni učitelji 

z iste šole, ki učencev ne učijo, ali učitelji iz drugih šol. V Sloveniji so lahko prisotni tudi člani 

državne in predmetne komisije za vodenje nacionalnih preizkusov znanja ter delavci Državnega 

izpitnega centra. Na Portugalskem šole med izvajanjem preizkusov obiščejo in nadzirajo 

delavci inšpektorata za izobraževanje. V Estoniji in v Združenem kraljestvu zaključne izpite 

vodi in nadzira ravnatelj (Slavec Gornik, 2010).  

 

2.4.6.3 OCENJEVANJE NACIONALNIH PREIZKUSOV 

 

Zunanji ocenjevalci so navadno tisti, ki ocenjujejo nacionalne preizkuse znanja. Imenuje jih 

organ, ki pripravlja preizkuse. Ocenjevalci so lahko zunanji sodelavci, t. i. učitelji, ki pa so 

morali opraviti posebno usposabljanje za ocenjevanje tovrstnih preizkusov (Slavec Gornik, 

2010).  
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V vseh državah, v katerih na preizkusih prepoznavajo učne potrebe učencev, ocenjevanje 

zunanjih preizkusov izvajajo učitelji. Na Danskem se preizkusi ocenjujejo z računalniškim 

programom. Preizkuse, ki vplivajo na odločanje o nadaljnji izobraževalni poti učencev, se 

izvajajo v Estoniji, Luksemburgu, na Malti, Švedskem in Norveškem in jih ocenjujejo učitelji. 

V Belgiji (francoska skupnost) učitelje pri ocenjevanju nadzorujejo inšpektorji. V Nemčiji 

poteka dvojno ocenjevanje preizkusov; najprej jih oceni učitelj predmeta, nato pa jih ponovno 

oceni drug učitelj za isti predmet. Portugalska za ocenjevanje preizkusov vključi zunanje, prav 

za ta namen usposobljene učitelje. Tudi v Romuniji poteka dvojno ocenjevanje preizkusov, saj 

preizkuse najprej ocenijo učitelji razreda, naknadno pa še zunanji ocenjevalci (Slavec Gornik, 

2010). 

 

2.5 NACIONALNO PREVERJANJE V EVROPSKIH DRŽAVAH GLEDE NA 

RAVEN IZOBRAŽEVANJA, NAMEN IZVAJANJA, UČNI PREDMET IN 

ČAS IZVAJANJA 

 

V Preglednici 3 smo zbrali in povzeli informacije o izvajanju nacionalnih preizkusov v 

posameznih evropskih državah. Glede na raven izobraževanja po ISCED smo raziskali, s 

katerim namenom evropske članice izvajajo preizkuse na nacionalni ravni ter katere predmete 

vključujejo v ocenjevanje. Zapisali smo tudi razred oz. leto šolanja, ko učenci v posamezni 

državi pišejo preizkus.   
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Preglednica 3: Glavne značilnosti nacionalnega preverjanja znanja v evropskih državah 

Država 
Raven po 

ISCED 
Namen Učni predmeti Čas izvajanja 

Avstrija  1 in 2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema  

4. leto: branje in pisanje 

nemščine, matematika 

8. leto: nemščina, 

matematika, angleščina  

4. in 8. leto 

izobraževanja 

Belgija (flamska 

skupnost) 
1 in 2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

o predmetih, ki se preverjajo 

v posameznem šolskem letu, 

odloča vlada 

6. in 8. leto 

izobraževanja 

Belgija (francoska 

skupnost)  

1. nacionalni 

preizkus 

1 in 2 

prepoznavanje 

posameznikovih 

učnih potreb  

2. leto: naravoslovje, 

zgodovina, geografija 

5. leto: bralna in pisna 

zmožnost (francoščina) ter 

tuji jezik 

2. leto sekundarne šole: 

matematika in tuji jeziki 

2. in 5. leto 

primarnega 

izobraževanja 

ter 2. leto 

sekundarnega 

izobraževanja 

2. nacionalni 

preizkus 
1 

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

francoščina, matematika, 

uvod v naravoslovje, uvod o 

zgodovini in geografiji 

6. leto 

primarnega  in 

1.leto 

sekundarnega 

izobraževanja  

Bolgarija 1 in 2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

4. leto: bolgarski jezik in 

književnost, matematika, 

človek in narava, človek in 

družba 

5. in 6. leto: bolgarski jezik in 

književnost, matematika, 

človek in narava, zgodovina, 

geografija in tuji jezik 

4., 5. in 6. leto 

izobraževanja 

Ciper 1 

prepoznavanje 

posameznikovih 

učnih potreb 

moderna grščina in 

matematika 

6. leto 

izobraževanja  

Danska 

1. nacionalni 

preizkus 

1 in 2 

prepoznavanje 

posameznikovih 

učnih potreb 

12 preizkusov iz sedmih 

predmetov, od tega je 10 

obveznih  

danščina – branje v 2., 4., 6. 

in 8. letu, matematika v 3. in 

6. letu, angleščina v 7. letu, 

fizika/kemija in geografija v 

8. letu 

od 2. do 8. leta 

izobraževanja 

2. nacionalni 

preizkus  
2 

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev  

danščina, matematika, 

angleščina, fizika/kemija, po 

en preizkus iz 

humanističnega in 

naravoslovnega področja  

ob koncu 9. leta 

izobraževanja  

Estonija 

1. nacionalni 

preizkus 

1  

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

3. leto: estonščina oz. ruščina 

kot materni jezik, matematika 

6. leto: estonščina oz. ruščina 

kot materni jezik, matematika 

in predmet, ki se od leta do 

leta razlikuje 

3. in 6. leto 

izobraževanja  
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2. nacionalni 

preizkus 
2 

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

opravljanje treh preizkusov iz 

dveh obveznih predmetov: 

estonski jezik in književnost, 

matematika in enega 

izbirnega predmeta  

ob koncu 9. leta 

izobraževanja  

Finska 1 in 2  

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

finščina ali matematika  
6. leto 

izobraževanja  

Francija 

1. nacionalni 

preizkus 

1 in 2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

preverjanje vseh predmetov v 

5-zaporednih obdobjih:  

1. leto: francoščina 

2. leto: tuji jeziki (angleščina, 

nemščina, španščina) 

3. leto: državljanska vzgoja in 

življenje v družbi 

4. leto: življenje in vede o 

Zemlji, fizika, kemija 

5. leto: matematika  

ob koncu 

primarne šole 

2. nacionalni 

preizkus 
1 in 2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

francoščina in matematika 
ob koncu 

primarne šole 

3. nacionalni 

preizkus 
1 in 2  francoščina in matematika 

 na začetku 

nižje 

sekundarne šole 

Irska 

1. nacionalni 

preizkus 

1 

prepoznavanje 

posameznikovih 

učnih potreb 

branje angleščine, 

matematika 

ob koncu 1. ali 

na začetku 2. 

leta  in ob 

koncu 4. ali na 

začetku 5. leta 

izobraževanja  

2. nacionalni 

preizkus 
1 

prepoznavanje 

posameznikovih 

učnih potreb 

branje angleščine, 

matematika 

4. in 6. leto 

izobraževanja 

3. nacionalni 

preizkus 
2 

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev  

obvezni predmeti: irščina, 

angleščina, matematika, 

državljanska, družbena in 

politična vzgoja 

drugi predmeti: antična 

grščina, umetnost, obrt, 

francoščina, geografija itd.  

ob koncu 3. leta 

poprimarnega 

izobraževanja 

Islandija 1 in 2 

prepoznavanje 

posameznikovih 

učnih potreb, 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

islandščina, angleščina in 

matematika 

4. in 7. leto 

izobraževanja  

Italija 1 in 2  

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema, odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

italijanščina, matematika, 

naravoslovje in angleščina 

3. leto nižjega 

sekundarnega 

izobraževanja  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

29 

Latvija 1 in 2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema, odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

3. leto: kombiniran vsebinski 

preizkus, preizkus iz 

latvijskega jezika 

6. leto: latvijski jezik, 

matematika 

9. leto: latvijski jezik, 

matematika, zgodovina, tuji 

jezik, naravoslovje, športna 

vzgoja  

3., 6. in 9. leto 

izobraževanja  

Litva 

1. nacionalni 

preizkus 

1 in 2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

4. leto: litovski jezik, 

matematika 

6., 8. in 10. leto: litovski 

jezik, matematika, 

naravoslovje in družboslovje 

4., 6., 8., 10 

leto 

izobraževanja 

2. nacionalni 

preizkus 
2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

materni jezik in matematika 

10. leto 

(prostovoljni 

preizkus) 

Luksemburg 

1. nacionalni 

preizkus 

1 in 2 

 

prepoznavanje 

posameznikovih 

učnih potreb 

3. leto: nemščina, matematika 

5. leto: francoščina 

3. leto 

primarnega in 

5. leto 

sekundarnega 

izobraževanja  

2. nacionalni 

preizkus 
2 

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

nemščina, francoščina, 

matematika 

6. leto 

primarnega 

izobraževanja  

Madžarska 

1. nacionalni 

preizkus 

1 

prepoznavanje 

posameznikovih 

učnih potreb 

raven in kakovost temeljnega 

znanja in spretnosti pisanja, 

branja v madžarščini, 

računanja, spoznavnih 

procesov 

4. leto 

izobraževanja 

2. nacionalni 

preizkus 
2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

bralna in matematična 

pismenost v resničnih 

življenjskih položajih 

6. in 8. leto 

izobraževanja 

Malta 1 

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

malteščina, angleščina, 

matematika, verstva, 

družboslovje, naravoslovje in 

niz izbirnih predmetov  

4., 5., 6. leto 

primarnega in 

od 1. do 5. leta 

sekundarnega 

izobraževanja  

Nemčija 2 

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

nemščina, matematika, prvi 

tuji jezik 

ob koncu 9. leta 

izobraževanja  

Nizozemska 1 

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

učni jezik, aritmetika, učne 

spretnosti in pogled na svet 

zadnje leto 

primarnega 

izobraževanja 

Norveška 

1. nacionalni 

preizkus 

1 in 2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

pismenost (branje v 

norveščini in angleščini, 

matematična pismenost)  

5. in 8. leto 

izobraževanja 

2. nacionalni 

preizkus 
2 

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

matematika, norveščina ali 

samščina ali angleščina  

10. leto 

izobraževanja  
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3. nacionalni 

preizkus 
1 

prepoznavanje 

posameznikovih 

učnih potreb 

bralna (branje v norveščini) 

in matematična pismenost 

2. leto 

izobraževanja 

Poljska 1 in 2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema, odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

6. leto: medpredmetni 

preizkus branja, pisanja v 

poljskem jeziku, 

razumevanja, uporabe 

informacij 

3. leto: humanistika, 

naravoslovje, moderni tuji 

jezik 

6. leto 

primarnega 

izobraževanja 

in 3. leto 

sekundarnega 

Portugalska 

1. nacionalni 

preizkus 

1 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

matematika in portugalščina 
4. leto 

izobraževanja 

2. nacionalni 

preizkus 
2 

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

matematika in portugalščina 
9. leto 

izobraževanja  

Romunija 

1. nacionalni 

preizkus 

1 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

materni jezik (romunščina ali 

madžarščina), matematika, 

naravoslovje 

4. leto 

primarnega 

izobraževanja 

2. nacionalni 

preizkus 
2 

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

materni jezik (romunščina ali 

madžarščina), matematika, 

zgodovina ali geografija 

7. in 8. leto 

izobraževanja  

Slovaška 2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

matematika, učni jezik 

(slovaščina, madžarščina, 

ukrajinščina) 

9. leto 

izobraževanja 

Slovenija 1 in 2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

6. leto: slovenščina (ali 

madžarščina oz. 

italijanščina), matematika in 

tuji jezik (angleščina)  

9. leto: slovenščina (ali 

madžarščina oz. 

italijanščina), matematika, in 

tretji predmet, ki ga določi 

minister   

6. leto 

(prostovoljno), 

9. leto 

(obvezno) 

izobraževanja  

Španija 1 in 2 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

4. leto: jezikovno 

sporazumevanje v španščini, 

matematika, medsebojni 

vplivi fizičnega sveta ter 

družbene in državljanske 

kompetence 

ob koncu 4. leta 

primarnega 

izobraževanja 

in ob koncu 2. 

leta 

sekundarnega 

izobraževanja   

Švedska 1 in 2 

prepoznavanje 

posameznikovih 

učnih potreb, 

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

3. leto: švedščina, 

matematika 

5. leto: švedščina, angleščina, 

matematika 

9. leto: švedščina, angleščina, 

matematika (po ena tretjina 

učence opravlja preizkus iz 

biologije, kemije ali fizike)   

3., 5. in 9. leto 

izobraževanja 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

31 

Združeno 

kraljestvo 

(Anglija) 

1. nacionalni 

preizkus 

1 

prepoznavanje 

posameznikovih 

učnih potreb, 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

2. leto: angleščina in 

matematika 

6. leto: angleščina, 

matematika, naravoslovje 

2. leto in 6. leto 

izobraževanja   

2. nacionalni 

preizkus 
1 in 2 

prepoznavanje 

posameznikovih 

učnih potreb 

angleščina in matematika 

3., 4., 5., 7. in 

8. leto 

izobraževanja 

(prostovoljni 

preizkusi) 

Združeno 

kraljestvo 

(Severna Irska) 

1 

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

angleščina, matematika, 

naravoslovje in tehnologija 

6. leto 

izobraževanja  

Združeno 

kraljestvo 

(Škotska) 

1. nacionalni 

preizkus 

1. raven 

in prva 

polovica 

2. ravni 

prepoznavanje 

posameznikovih 

učnih potreb 

materni jezik (angleški ali 

galski) in matematika 

za učence stare 

od 5 do 14 let; 

prostovoljen 

preizkus 

2. nacionalni 

preizkus 

1. raven 

in prva 

polovica 

2. ravni 

spremljanje šol in 

izobraževalnega 

sistema 

materni jezik (angleški ali 

galski), matematika, 

naravoslovje, družboslovje 

3., 5. in 7. leto 

primarne ter 2. 

leto sekundarne 

šole 

3. nacionalni 

preizkus 

druga 

polovica 

2. ravni  

odločanje o 

izobraževalni poti 

učencev 

učenci si izberejo 7 ali 8 

učnih predmetov, med njimi 

angleščino in matematiko  

3. in 4. leto 

sekundarnega 

izobraževanja  

Povzeto po Krek in Metljak, 2011; Slavec Gornik, 2010.  

 

2.6 UČNI PREDMET SLOVENŠČINA  

 

Slovenščina je v učnem načrtu (UN) za slovenščino (Program osnovna šola. Učni načrt. 

Slovenščina, 2011) opredeljena kot prvi/materni jezik večine učencev in kot drugi jezik za 

pripadnike manjšin in učence priseljence. Slovenščina je splošnoizobraževalni predmet, ki se 

ga učenci učijo v OŠ (Program osnovna šola. Učni načrt. Slovenščina, 2011).  

 

Splošni cilji pouka slovenščine so:  

a) »razvijanje pozitivnega čustvenega in razumskega razmerja do slovenskega jezika ter 

zavesti o pomenu materinščine in slovenščine v osebnem in družbenem življenju učencev 

oz. oblikovanje osebne, narodne in državljanske identitete; 

b) razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem (knjižnem) jeziku; 

c) razvijanje znanja o sporazumevanju, besedilih in jeziku ter književnega znanja« (Bešter 

Turk, 2011, str. 113). 

 

Glavni cilj predmeta je usposobiti učence za učinkoviti govorno in pisno sporazumevanje v 

slovenskem jeziku. Cilji se pri predmetu uresničujejo z jezikovnim in književnim poukom v 

štirih sporazumevalnih dejavnostih, in sicer pri poslušanju, branju, govorjenju in pisanju 

(Program osnovna šola. Učni načrt. Slovenščina, 2011). 
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2.7 JEZIKOVNI DEL POUKA 

 

Temeljni cilj jezikovnega dela pouka pri slovenščini je razvijanje sporazumevalne zmožnosti v 

slovenskem jeziku (Program osnovna šola. Učni načrt. Slovenščina, 2011). 

 

Sporazumevalna zmožnost je zmožnost kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst in zmožnost 

tvorjenja besedil raznih vrst. Sporočevalec in prejemnik besedil sodelujeta v enosmernem (tj. v 

vlogi poslušalca, bralca, govorca in pisca) in dvosmernem (tj. v vlogi sogovorca in dopisovalca) 

sporazumevanju. Sporazumevalna zmožnost je to, kar človek zna oz. ima na voljo za 

sporazumevanje v raznih sporazumevalnih okoliščinah (Bešter Turk, 2011).   

 

Sporazumevalna zmožnost sestoji iz naslednjih gradnikov (Križaj in Bešter Turk, 2018):  

 Motiviranost za sprejemanje in sporočanje 

Človek se za sprejemanje in sporočanje odloči zavestno. K temu ga vodi želja za 

sporazumevanje. Želja oz. motiviranost je prvi gradnik sporazumevalne zmožnosti.  

 

 Stvarno znanje 

Drugi gradnik sporazumevalne zmožnosti je stvarno/enciklopedično znanje prejemnika oz. 

sporočevalca. Če ima prejemnik oz. sporočevalec veliko znanja o določeni temi, njegovo 

sprejemanje oz. tvorjenje besedil poteka hitreje in učinkoviteje.  

 

 Jezikovna zmožnost  

Jezikovna zmožnost se kaže v obvladovanju danega jezika. Vsak besedni jezik sestoji iz 

besed in določenih pravil, zato je človekova jezikovna zmožnost zgrajena iz večih delnih 

zmožnosti:  

 poimenovalna/besedna/slovarska 

Poimenovalna/besedna/slovarska zmožnost odraža je sporočevalčeva zmožnost 

poimenovanja prvin predmetnosti ter njihovih lastnosti, vrste, količine ter 

sporočevalčevih miselnih procesov z besedami in besednimi zvezami. Za prejemnika je 

to vrsta sporazumevalne zmožnosti predstavlja razumevanje danih besed in besednih 

zvez.  

 

 upovedovalna/skladenjska/slovnična 

Sporočevalec upovedovalno/skladenjsko/slovnično zmožnost prikaže s tvorjenjem 

besednih zvez in povedi. Besede povezuje v višje enote – povedi, povedi pa v besedilo. 

Prejemnik pokaže zmožnost z razumevanjem besed, besednih zvez, povedi ter besedil.  

 

 pravopisna 

Pravopisna zmožnost se kaže kot obvladovanje pisanja besed, povedi in besedil. Pisec 

pretvarja glasove, besede in povedi iz slušnega v vidni prenosnik, prejemnik/bralec pa 

obvlada pretvorbo prebranega iz vidnega v slušni prenosnik. Pisec mora obvladati 

pisanje črk v štirih različnih abecedah, meje besed, pravopisna pravila in orientacijo na 
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papirju. Tudi bralec oz. prejemnik mora poznati smer branja. vlogo presledkov in ločil 

itd.  

 

 pravorečna  

Sporočevalec obvladuje pravila zborne izreke, tj. zmožnost, da govori knjižno. 

Prejemnik sprejema besedila v knjižnem jeziku.  

 

 zmožnost nebesednega sporazumevanja 

Ta zmožnost obsega razumevanje nebesednih sporočil in nebesednih spremljevalce 

govorjenja/pisanja ter tvorjenje nebesednih sporočil.  

 

 slogovna/pragmatična/empatična zmožnost  

Sporočevalec in prejemnik morata pri tvorjenju oz. sprejemanju besedila razmišljati o 

okoliščinah, v katerih je nastalo besedilo oz. bilo sprejeto. Okoliščine morata upoštevati pri 

tvorjenju oz. sprejemanju.   

 

 metajezikovna zmožnost 

Metajezikovna zmožnost zajema teoretično znanje o sprejemanju/sporočanju, besedilu, 

jeziku in slogu.  

 

Učenci pri pouku slovenščine sporazumevalno zmožnost razvijajo tako, da 

– sprejemajo (poslušajo oz. gledajo/berejo) dvogovorna in enogovorna besedila, 

– tvorijo (govorijo oz. pišejo) dvogovorna in enogovorna besedila, 

– sistematično razvijajo gradnike/sestavine sporazumevalne zmožnosti (Bešter Turk, 2011).  

 

D. Rosc Leskovec (2013) predlaga, da učenci za izboljšanje svoje jezikovne zmožnosti čim več 

samostojno berejo, tvorijo besedila oz. daljše tvorbne naloge, povezujejo jezikovne prvine z 

njihovo vlogo v besedilih ter povezujejo jezikovno in metajezikovno zmožnost.  

 

Kot smo že omenili, je eden temeljnih ciljev pouka slovenščine razvijanje sporazumevalne 

zmožnosti. Slovenščina v slovenskem šolskem prostoru ni le učni predmet, marveč učni jezik, 

torej ga učenci razvijajo pri vseh učnih predmetih. Pomembno je, da se učitelji pri vsakem 

učnem predmetu zavedajo svoje vloge, ki jo imajo pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti 

učencev (Bešter Turk, 2011).  

 

2.7.1 KNJIŽEVNI DEL POUKA  

 

V učnem načrtu (Program osnovna šola. Učni načrt. Slovenščina, 2011) je pouk književnosti 

tako kot jezikovni pouk opredeljen v okviru štirih sporazumevalnih zmožnosti – branja, 

poslušanja, govorjenja in pisanja.  

 

Temeljni cilj književnega pouka je, da učenci razvijajo recepcijsko zmožnost s poslušanjem in 

branjem leposlovnih besedil ter gledanjem umetnostnih besedil in pisanjem oz. govorjenjem 

(Program osnovna šola. Učni načrt. Slovenščina, 2011). 
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»Pomembna je torej otrokova recepcija književnega besedila – kako ga otrok zazna, občuti, si 

predstavlja, razume zanj pomembne/opazne sestavine besedila. Drugi cilji so še doseči razvito 

bralno sposobnost, vzgojiti izkušene bralce, katerih branje je usmerjeno globlje v besedilo, 

doseči močnejše zavedanje odnosa med avtorjem in bralcem /…/« (Krakar Vogel, 2004, str. 

44).  

 

Saksida (1992, po Krakar Vogel, 1991) kot pomemben element književnega pouka izpostavlja 

razvijanje bralne pismenosti. Pri pouku književnosti naj se učenec poglobi v besedilo in o njem 

razmišlja (Saksida, 2003). Učenec naj med šolanjem razvija sposobnosti za doživljanje, 

razumevanje in vrednotenje besedila. Z lastno interpretacijo naj razvija bralno kulturo in 

vsrkava novo književno znanje (Saksida, 1992).  

 

Učiteljeva naloga pri književnem pouku je, da učencem približna književno besedilo, in sicer z 

različnimi načini branja (tiho, glasno, interpretativno), da spodbuja razumevanje besedila pri 

učencih in obenem skrbi za doseganje glavnih ciljev književnega pouka (Kordigel Aberšček, 

2013 in Program osnovna šola. Učni načrt. Slovenščina, 2011). Saksida (2003) izpostavlja 

pomembnost učiteljevega znanja o književnosti ter poznavanja literarnih del.  

 

2.7.2 STANDARDI ZNANJA PRI POUKU SLOVENŠČINE V 3. RAZREDU OŠ 

 

Standarde znanja za predmet slovenščina najdemo zapisane v učnem načrtu (Program osnovna 

šola. Učni načrt. Slovenščina, 2011). Skladno z njimi učitelj načrtuje pouk ter preverja in 

ocenjuje znanje učencev (Ivšek, 2005). Standardi znanja so rezultati, ki jih učenci dosežejo na 

določeni razvojni stopnji. Gre za operacionalizirane cilje, katere učenci usvojijo po koncu 

vsakega triletja (Milekšič, 2010).  

 

V učnem načrtu najdemo zapisane tudi minimalne standarde, ki jih mora učenec doseči, da je 

pozitivno ocenjen (Milekšič, 2010).  

 

V učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola. Učni načrt. Slovenščina, 2011) najdemo 

standarde znanja v četrtem poglavju. Standardi znanja so razdeljeni po vsakem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (delijo se na I., II. in III. triletje) in so zapisani ločeno – za jezikovni 

in za književni pouk posebej. Minimalni standardi znanja so zapisani s 

poudarjenim/odebeljenim tiskom.  

 

Glede na to, da smo v magistrskem delu obravnavali in raziskali nacionalno preverjanje znanje 

iz slovenščine, ki so ga učenci pisali v 3. razredu osnovne šole in je preverjalo jezikovni del 

pouka, pozornost posvečamo standardom znanja, ki so zapisani za prvo vzgojno- izobraževalno 

obdobje. Standardi znanja so razčlenjeni v 13 točk. Vsaka točka vsebuje več alinej, zahtevnost 

pa se po alinejah stopnjuje. Pri vsaki alineji je zapisano, kdaj oz. v katerem razredu naj bi učenec 

zapisano aktivnost dosegel oz. bil zmožen doseči. Minimalni standardi znanja in sposobnosti 

ob koncu vzgojno-izobraževalnega obdobja so označeni s poudarjenim tiskom in so pogoj za 

učenčevo napredovanje iz 3. v 4. razred (Program osnovna šola. Učni načrt. Slovenščina, 2011). 
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V nadaljevanju predstavljamo standarde jezikovnega znanja ob koncu prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Učenec naj bi imel skladno s cilji iz učnega načrta za slovenščino 

razvito (Program osnovna šola. Učni načrt. Slovenščina, 2011). 

1) zavest o jeziku, narodu in državi; 

2) zmožnost pogovarjanja; 

3) zmožnost poslušanja krajših enogovornih neumetnostnih besedil; 

4) zmožnost govornega nastopanja;  

5) zmožnost branja in pisanja neumetnostnih besedil;  

6) jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja;  

7) poimenovalno zmožnost; 

8) skladenjsko zmožnost;  

9) pravorečno zmožnost;  

10)  pravopisno zmožnost; 

11)  slogovno zmožnost; 

12)  zmožnost nebesednega sporazumevanja;  

13)  metajezikovno zmožnost. 

 

Saksida (2008) na kratko predstavi cilje in vsebine, ki so bistveni za posamezno triletje. tj. da 

v prvem triletju glede na standarde znanja prevladujeta dejavnosti pisanja in branja. To lahko 

potrdimo tudi za nacionalno preverjanje znanja, ki so ga učenci 3. razreda pisali pri slovenščini 

v letu 2017/18. Test je preverjal razumevanje neznanega neumetnostnega besedila, torej branje 

in zmožnost pisanja krajšega neumetnostnega besedila.  

 

V učnem načrtu sta med standardi znanja zapisane še dejavnosti govorjenja in poslušanja. 

Govorjenje se preverja večinoma v okviru govornih nastopov; tudi zmožnost poslušanja pri 

zunanjih preizkusih se ne preverja, saj bi bila izvedba preveč zapletena (Saksida, 2008).  

 

2.8 UČNI NAČRT O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA PRI 

POUKU SLOVENŠČINE  

 

V posodobljenem učnem načrtu za Slovenščino (Program osnovna šola. Učni načrt. 

Slovenščina, 2018) je zapisano, da naj učitelj pred ocenjevanjem preveri predznanje učencev. 

Učitelj naj učencem pomaga pri načrtovanju njihovega dela in jih spodbuja k vrednotenju 

lastnega znanja.  

 

Pri ocenjevanju mora biti učitelj pozoren, da ocenjuje le tisto, kar je učenec usvojil v procesu 

učenja in poučevanja. Učenci morajo poznati merila za ocenjevanje znana (Program osnovna 

šola. Učni načrt. Slovenščina, 2018). 

 

»Učitelj naj ocenjuje doseganje ciljev in standardov znanja, v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju pa naj ocenjuje, kako učenec oz. učenka napreduje glede na opredeljene cilje oz. 

standarde znanja. Preverjanje in ocenjevanje je ustno in pisno« (Program osnovna šola. Učni 

načrt. Slovenščina, 2018, str. 75).  
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Preverjanje in ocenjevanja znanja poteka tako pri jezikovnem kot književnem pouku.  

 

2.8.1 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI JEZIKOVNEM POUKU  

 

Učitelj pri jezikovem pouku ugotavlja, v kolikšni meri učenci dosegajo predpisane učne cilje in 

standarde znanja (Program osnovna šola. Učni načrt. Slovenščina, 2018).  

 

Pri jezikovnem pouku se preverja in ocenjuje sporazumevalno zmožnost učencev, in sicer 

zmožnost pogovarjanja, poslušanja, govorjenja, branja in pisanja besedil tistih besedilnih vrst, 

ki so določene z učnim načrtom. M. Križaj in M. Bešter Turk (2018) pravita, da naj učitelj 

preverja in ocenjuje sporazumevalno zmožnost tako, kot jo tudi razvija. 

 

Avtorici (Križaj in Bešter Turk, 2018, str. 14–16) priporočata, da naj učitelj preverja in 

ocenjuje:  

 KRITIČNO RAZUMEVANJE DVOGOVORNIH IN ENOGOVORNIH BESEDIL 

Učitelj za učence pripravi neznano besedilo in sestavi naloge, ki jih učenci rešujejo ob 

branju besedila. V nalogah naj učenci določijo okoliščine in namen nastanka besedila, 

povzamejo temo izhodiščnega besedila, podteme ter ključne podatke. Učenci naj se v 

izhodiščnem besedilu znajdejo, ga preoblikujejo in vrednotijo. Znanje lahko izkazujejo tudi 

z določitvijo vrste besedila ter navajanja značilnosti dane besedilne vrste.  

 TVORJENJE DVOGOVORNIH IN ENOGOVORNIH BESEDIL 

Učenci svoje znanje prikažejo tako, da tvorijo besedilo dane vrste. Učitelj naj pri 

vrednotenju in ocenjevanju besedila ocenjuje tako jezikovno pravilnost in ustreznost (t. i. 

poimenovalno, skladenjsko, pravorečno in pravopisno zmožnost) kot tudi razumljivost (t. i. 

smiselnost, zaokroženost in smiselno urejenost besedila), verodostojnost, oblikovno, 

zgradbeno in slogovno ustreznost.  

 OBVLADOVANJE GRADNIKOV SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI 

Ob različnih izhodiščnih besedilih naj učenci pokažejo svoje znanje iz 

 poimenovalne zmožnosti (prepoznavanje pomena besede, raba večpomenske besede v 

novih povedih, iskanje besede z enakim/nasprotnim/… pomenom itd.),  

 skladenjske zmožnosti (tvorjenje povedi, razvrščanje povedi v pravilno zaporedje, 

združevanje in strnjevanje povedi, odpravljanje slovničnih napak), 

 pravorečne zmožnosti (zborna izreka, določanje glasovne rednosti določene črke v 

besedi),  

 pravopisne zmožnosti, 

 slogovne (določanje ustreznih okoliščin, odpravljanje slogovnih napak …), 

 metajezikovne (določanje besedilne vrste, odpravljanje in utemeljevanje slovničnih, 

pravopisnih in slogovnih napak, razumevanje in ponazarjanje jezikoslovnega izraza 

itd.), 

 zmožnosti nebesednega sporazumevanja (razumevanje in izdelava 

pikogramov/preglednic/diagramov, smiselna uporaba nebesednih spremljevalcev 

govorjenja/pisanja).   
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2.8.2 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI KNJIŽEVNEM POUKU 

 

Pri književnem pouku učenci razvijajo svojo recepcijsko zmožnost, zato je pomembno, da tako 

učitelj kot tudi učenci spremljajo in razvijajo to zmožnost (Program osnovna šola. Učni načrt. 

Slovenščina, 2018).   

 

Pri književnem pouku učitelj ocenjuje zmožnost branja učencev oz. njihovo recepcijo 

umetnostnega besedila. Vrednotenje poteka v skladu s cilji in standardi znanja v učnem načrtu. 

Učenci pri ocenjevanju dokazujejo svojo zmožnost samostojnega razumevanja, vrednotenje 

umetnostnega besedila in medbesedilnega primerjanja umetnostnih besedil. Učitelj naj pri 

ocenjevanju vrednoti tudi (po)ustvarjanje učencev ob umetnostnem besedilu, in sicer vrednoti 

lahko zapisana besedila učencev, interpretativno branje in govorni nastop (Program osnovna 

šola. Učni načrt. Slovenščina, 2018). 

 

2.9 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) IZ SLOVENŠČINE  

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenščine, ki ga učenci opravljajo ob koncu druga in 

tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, je zanje obvezno (Cestnik, Udovič in Žagar Pernar, 

2012).  

 

Do leta 2005/6 so nacionalno preverjanje znanja iz slovenskega jezika pisali tudi tretješolci, 

nato pa je bilo ukinjeno. V šolskem letu 2017/18 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport izvedlo NPZ, ki je bilo poskusno in za učence neobvezujoče.  

 

NPZ iz slovenščine je sestavljen iz dveh delov, saj preverja dve predmetni področji – standarde 

znanja iz jezikovnega (60 % točk) in književnega dela (40 %) pouka (Struktura nacionalnega 

preverjanja znanja, 2019).  

 

Pri pripravi NPZ iz slovenščine se strokovnjaki opirajo na veljavni učni načrt za predmet 

slovenščina ter sestavijo naloge, ki preverjajo standarde znanja za jezikovni in književni del 

pouka ob umetnostnem in neumetnostnem besedilu (Cestnik, Udovič in Žagar Pernar, 2012). 

 

NPZ vključuje naloge, v katerih se preverja književno znanje učencev. Učenci zaradi časovne 

omejitve na pišejo eseja, vendar kljub temu v nalogah pokažejo razumevanje prebranega in 

obvladovanje nekaterih književnoteoretičnih pojmov (Thuma Gornivnik, 2003 v Salamon, 

2017).  

 

Izhodiščno besedilo je pri jezikovnem in književnem delu preizkusa lahko eno ali pa jih je več. 

Besedilu vedno sledijo naloge za preverjanje ciljev in standardov znanja iz učnega načrta. 

Izhodiščni (umetnostno in neumetnostno) besedili morata ustrezati razvojni stopnji učencev, 

njihovim bralnim zmožnostim in taksonomskim ravnem znanja. Za učence morata biti besedili 

neznani, ustrezno dolgi in ne prezahtevni. Izbrani morati biti z ustreznim razmislekom, ker 

morata preverjati čim več minimalnih, temeljnih in višjih standardov znanja (Cestnik, Udovič 

in Žagar Pernar, 2012).  
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M. Cestnik, V. Medved Udovič in T. Žagar Pernar (2012) izpostavljajo, da je izbira 

izhodiščnega besedila zelo pomembna, ker učenci ob reševanju pokažejo:  

 razumevanje besedila, 

 razumevanje in uporabo besed (t. i. poimenovalno zmožnost),  

 prepoznavanje namena in okoliščine nastanka besedila, 

 razumevanje in tvorjenje povedi in zvez povedi (t. i. skladenjsko/upovedovalano zmožnost),  

 razumevanje in rabo pravil za pisanje besed, povedi itd. (t. i. pravopisno zmožnost) in 

 znanje o jeziku (t. i. metajezikovno zmožnost).  

 

V NPZ iz slovenščine najdemo naloge izbirnega in odločevalnega tipa, naloge povezovanja in 

dopolnjevanja ter naloge, ki zahtevajo utemeljitev. Učenci morajo pri nekaterih nalogah 

obkrožiti pravilen odgovor, izpisati določeno besedo ali zapisati odgovor v obliki povedi. Vsak 

preizkus vsebuje tudi tvorbno nalogo, pri kateri učenec tvori neumetnostno besedilo (Cestnik, 

Udovič in Žagar Pernar, 2012).  

 

2.9.1 ANALIZA NPZ IZ SLOVENŠČINE V 3. RAZREDU V ŠOLSKEM LETU 

2017/18  

 

V nadaljevanju navajamo konkretne naloge, ki so jih tretješolci reševali pri poskusnem NPZ iz 

slovenščine v šolskem letu 2017/18. Celoten preizkus znanja je dodan v Prilogi 1.  

 

Naloge se nanašajo na analizo neumetnostnega besedila. Povezane so z izhodiščnim besedilom 

Iz živalskega sveta. Zaradi lažje orientacije je bilo besedilo razdeljeno na 5 kratkih opisov 

posamezne živali. Vsak opis živali je bil oštevilčen, naslovljen in opremljen s sliko.  

 

Preizkus vsebuje 14 nalog, skupno število točk je 22. Tipi nalog so bili učencem znani – 

vključene so bile naloge odprtega, zaprtega in polodprtega tipa. Večina nalog je bila povezana 

z izhodiščnim besedilom o živalih (8 nalog), 5 nalog pa je bilo samostojnih. Naloge so 

preverjale zmožnost branja in pisanja neumetnostnih besedil ter jezikovno (poimenovalno, 

pravopisno, skladenjsko) in metajezikovno zmožnost. 

 

Preizkus je bil glede na taksonomske stopnje sestavljen tako, kot je navedeno v Preglednici 4.  

 

Preglednica 4: Delež taksonomskih stopenj, ki jih vseboval NPZ iz slovenščine v 3. razredu 

leta 2017/18 

Ravni zahtevanega znanja Predviden delež v preizkusu 

Znanje in poznavanje 35 % 

Razumevanje in uporaba 45 % 

Samostojno reševanje novih problemov, samostojna 

interpretacija, vrednotenje 
20 % 

 

Z nalogami se je preverjalo 

 zmožnost tihega branja neznanega neumetnostnega besedila,  

 njegovega razumevanja ter  
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 zmožnost tvorjenja krajšega besedila dane besedilne vrste.    

 

V nadaljevanju so zapisane naloge, ki so jih učenci 3. razreda reševali pri poskusnem NPZ. 

Poleg vsake naloge smo zapisali, katerim standardom znanja in ciljem po UN ustrezajo 

posamezne naloge v preizkusu in v katere taksonomske ravni sodijo. Pomagali smo si z Analizo 

dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz slovenščine (2018), ki jo je izdal 

Državni izpitni center.  

 

1.  O čem govori besedilo? Obkroži. 

A O domačih živalih. 

B O divjih živalih. 

C O živalskih vrtovih. 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  

 

Prva naloga preverja, ali zna učenec določiti temo besedila (minimalni standard znanja je 

zapisan v učnem načrtu za slovenščino na strani 75). Glede na taksonomsko raven, sodi naloga 

med naloge razumevanja. Učenec je za pravilen odgovor dobil 1 točko.  

 

2. Katera trditev je pravilna? Obkroži. 

A Besedilo je vabilo. 

B Besedilo je voščilo. 

C Besedilo je čestitka. 

D Besedilo je opis. 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  

 

Druga naloga preverja metajezikovno zmožnost, ki jo učenec pokaže tako, da pozna, razume in 

uporablja jezikovne izraze, ki so določeni v učnem načrtu. Naloga preverja minimalni 

standard znanja (učni načrt za slovenščino, stran 77). Za pravilen odgovor je učenec prejel 1 

točko.   

 

3. Za katero žival iz besedila velja posamezna trditev? 

a) Vodo dobi tudi iz listja. _________________________ 

b) Na lov za hrano gredo običajno samice. _________________________ 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  

 

Učenec prikaže znanje o povzemanju bistvenih podatkov iz besedila (učni načrt za slovenščino, 

stran 75). Naloga vsebuje pomensko razčlembo, saj preverja zmožnost razumevanja besedila in 

njegovih delov. Naloga spet preverja minimalni standard. Učenec je v tretji nalogi za ustrezen 

odgovor prejel 2 točki. 

 

4. Gorske gorile lahko v prihodnosti izumrejo. Izpiši poved iz besedila, ki posebej opozarja na 

to. 

________________________________________________________________ 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  
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5. Kako odrasel leopard preživi večino dneva? 

________________________________________________________________ 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  

 

6. Kdaj dobijo hrano levji mladiči? Obkroži. 

A Pred odraslimi samicami in samci. 

B Skupaj z odraslimi samicami in samci. 

C Za odraslimi samicami in samci. 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  

 

7. Oposum je ameriška žival. Samica oposuma skoti več mladičev, ki so nekaj časa na varnem 

v njeni vreči. 

Izpiši dva oposumova sorodnika, omenjena v besedilu. 

a) _____________________________________ 

b) _____________________________________ 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  

 

8. Preberi trditev in obkroži. 

Šimpanzi živijo v drevesnih deblih.  RES JE   NI RES 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  

 

Od 4. do 8. naloge učenec pokaže svoje znanje o povzemanju bistvenih podatkov iz besedila 

(učni načrt za slovenščino, stran 75). Glede na taksonomsko stopnjo naloge vsebujejo raven 

razumevanja, glede na standarde znanja pa naloge preverjajo minimalne standarde.  

 

Pri 7. nalogi učenec poleg razumevanja pokaže tudi svojo zmožnost samostojnega reševanja 

novih problemov. Gre za temeljni standard.  

 

Pri zgornjih nalogah lahko učenec doseže 6 točk.  

 

9. Preberi poved. 

Mali šimpanzi so zelo zabavni in radi brijejo norce. 

 

Kaj pomeni podčrtani del povedi? Obkroži. 

A Nabirajo hrano. 

B Se šalijo. 

C Spretno plezajo. 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  

 

Pri deveti nalogi učenec pokaže svojo poimenovalno zmožnost, in sicer tako, da razloži dano 

besedno zvezo. Naloga vključuje minimalne standarde znanja. (učni načrt za slovenščino, str. 

10). Glede na taksonomsko stopnjo naloga vsebuje preverjanje učenčevega znanja in 

razumevanja. Za pravilno obkrožen odgovor je učenec dobil 1 točko.  

 

10. V napisani povedi sta dve napaki. Poišči ju. Besedi napiši pravilno. 

Matej in petra sta v živalskem vrtu v ljubljani videla leva. 
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________________________________________________________________ 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  

 

Naloga spada med naloge, ki zahtevajo metajezikovno in besedno-slovnično znanje. Preverja 

pravopisno zmožnosti, in sicer rabo velike začetnice. Učenec pokaže znanje o pravilnem zapisu 

lasnih imen bitij in bližnjih zemljepisnih lastnih imen (učni načrt za slovenščino, stran. 76). 

Glede na taksonomsko stopnjo naloga vsebuje preverjanje znanja in njegove uporabe. Naloga 

preverja doseganje minimalnih standardov znanja.  Učenec je pri tej nalogi dobil 2 točki, in 

sicer le, če sta besedi pravilno zapisani.  

 

11. Danima besedama napiši besedi z nasprotnim pomenom. 

a) mlad ______________________________ 

b) podnevi ______________________________ 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  

 

11. naloga preverja poimenovalno zmožnost, ki jo je učenec izkazal tako, da je besedam dodal 

pravilne protipomenke (učni načrt za slovenščino, stran 75). Po taksonomskih stopnjah naloga 

preverja raven znanja in razumevanja, glede na standarde znanje pa preverja minimalne 

standarde. Za vsak pravilno zapisani odgovor je učenec dobil 1 točko, skupaj 2.  

 

12. Besedo v oklepaju postavi v pravilno obliko in jo zapiši na črto. 

Naloga levjega (samec) __________________________ je skrbeti za varnost. 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  

 

Naloga preverja skladenjsko zmožnost, ki jo učenec dokaže tako, da v povedih uporabi 

samostalnike v pravilni sklonski obliki (učni načrt za slovenščino, stran 76). Naloga vsebuje 

raven znanja, razumevanja in uporabe ter minimalne standarde znanja. Za pravilno napisan 

odgovor je učenec dobil 1 točko. 

 

13. Opiši slona v največ dveh povedih. Vključi naslednje podatke: 

- življenjski prostor: Afrika, 

- višina: 3 metre, 

- teža: 6 ton. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  

 

13. naloga se nanaša na zmožnost pisanja neumetnostnih besedil. Učenec zmožnost izkaže tako, 

da piše s pisanimi črkami kratka preprosta besedila (učni načrt za slovenščino, stran 75). Glede 

na taksonomsko stopnjo naloga preverja uporabo in samostojno reševanje novih problemov. Pri 

tej nalogi lahko učenec doseže 2 točki, in sicer 1 točko dobi za vsebino (zapiše podatke o 

življenjskem prostoru, višini in teži slona) ter 1 točko za jezikovno pravilnost.  
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14. Tim iz Kranja ima rojstni dan. Na praznovanje bo povabil tudi Lino. 

 

Dopolni njegovo vabilo z danimi podatki. 

Kaj? Praznovanje 9. rojstnega dne. 

Kje? V živalskem vrtu. 

Kdaj? V soboto ob 11. uri. 

Kranj, 5. 5. 2018 

______________________________! 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Upam, da se vidiva! 

 

      _____________________________ 

Vir: Slovenščina, poskusno preverjanje znanja 2018.  

 

Tudi zadnja naloga preverja zmožnost pisanja neumetnostnih besedil. Učenec zmožnost izkaže 

tako, da piše s pisanimi črkami daljša besedila tistih vrst, ki so predpisane z učnim načrtom. 

Učenec tvori ustrezna, razumljiva, jezikovno pravilna in zaokrožena besedila (učni načrt za 

slovenščino, stran 75). Pri tej nalogi učenec pokaže zmožnost samostojnega reševanja novih 

problemov in uporabo znanja v novih nalogih. Naloga preverja minimalne standarde znanja. 

Učenec pri zadnji nalogi lahko doseže največ 4 točke (1 točko dobi za zgradbo – točkuje se 

nagovor in podpis, 2 točki za vsebino – vključi vabilo na praznovanje, kje se bo le-to dogajalo 

in kdaj, 1 točko dobi za jezikovno pravilnost).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

V šol. l. 2017/18 so nekatere slovenske OŠ sodelovale pri poskusnem NPZ v 3. razredu. 

Odločili smo se, da se raziščemo, kako učitelji in učenci sprejemajo NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu, ki je bil tega leta poskusno znova uveden.  

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Z magistrskim delom želimo ugotoviti 

 mnenje, ki ga imajo učitelji in učenci o NPZ iz slovenščine v 3. razredu; 

 razlike med mnenji, ki jih imajo učitelji o NPZ iz slovenščine v 3. razredu glede na delovno 

dobo in pogostost poučevanja v 3. razredu; 

 razlike med mnenji, ki jih imajo učenci o NPZ iz slovenščine v 3. razredu glede na spol in 

njihovo zadnjo pisno oceno, pridobljeno pri slovenščini.  

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kaj menijo učitelji o smiselnosti reševanja NPZ iz slovenščine v 3. razredu?  

1.1 Ali učenci poznajo namen NPZ iz slovenščine v 3. razredu?   

2. Ali učitelji menijo, da je dosežek NPZ iz slovenščine v 3. razredu pokazatelj znanja učencev 

iz tega predmeta ter kako delovna doba učiteljev vpliva na njihovo oceno mnenja o tem, ali 

je NPZ iz slovenščine v 3. razredu dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu 

slovenščina? 

3. Kaj menijo učitelji o dosežkih svojih učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu 

leta 2018?  

4. Kaj menijo učitelji o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018?  

4.1 Kaj menijo učenci o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018? 

5. Kaj menijo učitelji o trudu in stresu učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu?  

5.1 Kaj menijo učenci o trudu in stresu pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu? 

6. Kaj menijo učitelji o svojem trudu v zvezi z reševanjem NPZ iz slovenščine v 3. razredu?     

7. Kaj menijo učitelji o pripravi na NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri pouku?  

7.1 Kaj menijo učenci o pripravi na NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri pouku?  

8. Ali bodo učitelji ocene NPZ iz slovenščine  upoštevali pri zaključevanju končnih ocen pri 

tem predmetu?   

9. Kaj menijo učitelji o vplivu NPZ na svoj pouk v prihodnje?  

 

Pri posameznih raziskovalnih vprašanjih bomo preverili tudi, ali se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na različne neodvisne spremenljivke: 

– delovna doba učitelja, 

– večkratno zaporedno poučevanje učitelja v 3. razredu, 

– spol učenca, 
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– zadnja ocena učenca pri pisnem preizkusu znanja iz slovenščine. 

 

3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

 

Raziskava temelji na kvantitativni raziskovalni paradigmi. V raziskavi sta bili uporabljeni 

deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda kvantitativnega pedagoškega raziskovanja.  

 

3.5 VZOREC 

 

Raziskava temelji na neslučajnostnem namenskem vzorcu. Sodelovalo je 32 učiteljev, ki so 

poučevali slovenščino v 3. razredu v slovenskih OŠ v šol. l. 2017/18. V raziskavo smo vključili 

tudi učence 3. razreda, ki obiskujejo slovensko OŠ in so v šol. l. 2017/18 reševali poskusni NPZ 

iz slovenščine. V raziskavi je sodelovalo 179 učencev 3. razreda.  

 

 UČITELJI 

 

Preglednica 5: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na pogostost poučevanja 

učencev 3. razreda (n = 32) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Samo letos. 10 31,0 % 

Večkrat. 22 69,0 % 

Skupaj 32 100,0 % 

 

Anketni vprašalnik za učitelje je izpolnilo 32 oseb, od tega je večina anketirancev (69 %) 

poučevala učence 3. razreda v zadnjih 5 letih večkrat, 31 % učiteljev pa jih je poučevalo samo 

to leto.   

 

Preglednica 6: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na poučevanje v letih (n = 32) 

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Manj kot 10 let 14 44 % 

Več kot 10 let 18 56 % 

Skupaj 32 100 % 

 

V Preglednici 6 smo prikazali, koliko let poučujejo anketirani učitelji. Spremenljivko 

poučevanje v letih smo rekodirali v dve vrednosti, in sicer: 1 – manj kot 10 let, 2 – več kot 10 

let. Vidimo lahko, da 44 % anketirancev poučuje manj kot 10 let, 56 % anketirancev pa poučuje 

več kot 10 let. 
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 UČENCI 

 

Preglednica 7: Število in odstotek anketiranih učencev glede na spol učencev (n = 179) 

 Spol 

 Odgovori Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Moški 95 53% 

Ženski 84 47% 

Skupaj 179 100% 

    

Anketiranih je bilo 179 učencev, od tega je 53 % učencev moškega spola, 47 % pa ženskega.  

 

Preglednica 8: Število in odstotek anketiranih učencev glede na zadnjo oceno, ki so jo učenci 

dobili pri slovenščini (n = 179) 

  Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

1 3 2 % 

2 7 4 % 

3 39 22 % 

4 70 39 % 

5 60 33 % 

Skupaj 179 100 % 

 

Iz Preglednice 8 je razvidno, katero oceno so učenci nazadnje dobili pri pouku slovenščine. 

Vidimo, da je 39 % učencev dobilo oceno 4, 33 % učencev je dobilo oceno 5, 22 % učencev pa 

je dobilo oceno 3. Najmanjši delež učencev je dobil oceno 1 (2 %), 4 % učencev pa so dobili 

oceno 2.  

 

Povprečna ocena med 179 učenci je bila 4, s standardnim odklonom 0,93. Povprečna ocena 

dečkov je bila 3,91, s standardnim odklonom 0,99. Povprečna ocena deklic pa je bila 4,08, s 

standardnim odklonom 0,85. 

 

3.6 UPORABLJENI MERSKI INSTRUMENTI  

 

Podatke smo zbirali z dvema vprašalnika, in sicer z vprašalnikom za učitelje in vprašalnikom 

za učence. Vprašalnika sta vsebovala podobna vprašanja, da bi lahko tako lažje primerjali 

odgovore obeh skupin anketiranih.  

 

Anketni vprašalnik za učitelje (Priloga 2) 

V uvodnem delu je smo predstavili namen raziskave. Vprašalnik za učitelje je vseboval 20 

vprašanj, od tega 3 vprašanja odprtega tipa, 12 vprašanj zaprtega tipa ter 5 vprašanj 

kombiniranega tipa.  

Anketni vprašalnik za učence (Priloga 3) 

V uvodnem delu je predstavljen namen raziskave. Vprašalnik, ki so ga reševali učenci je 

sestavljen iz 8 vprašanj – 2 vprašanji sta odprtega tipa, 5 vprašanj zaprtega tipa in 1 kombinirano 

vprašanje. 
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3.7 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

 

Podatke smo zbirali na osnovnih šolah po Sloveniji v mesecu maju in juniju 2018. O zbiranju 

podatkov smo se najprej dogovorili z ravnatelji različnih osnovnih šol v Sloveniji. Glede na 

dogovor z njimi smo v šolo prinesli natisnjene vprašalnike za učitelje in učence ter soglasja za 

starše. Učitelji in učenci so nato reševali vprašalnika.  

 

3.8 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV  

 

Obdelava in interpretacija obeh vprašalnikov temelji na kvantitativni analizi. Podatke smo 

statistično obdelali s pomočjo računalniškega programa SPSS. Podatki obeh vprašalnikov so 

obdelani na nivoju deskriptivne in inferenčne statistike – uporabili smo frekvenčno distribucijo 

atributivnih spremenljivk, osnovno deskriptivno statistiko numeričnih spremenljivk (mere 

srednje vrednosti ter mere razpršenosti), χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti, Kullbackov 2Î-

preizkus ter t-preizkus za neodvisne vzorce. Podatki so prikazani tabelarično.  

 

3.9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Rezultati raziskave in njihova interpretacija so navedeni glede na raziskovalna vprašanja in so 

prikazana v nadaljevanju.  

 

RV1: Kaj menijo učitelji o smiselnosti reševanja NPZ iz slovenščine v 3. razredu?  

 

Preglednica 9: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na njihovo splošno mnenje o 

reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu se mi zdi smiseln. 17 53 % 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu se mi ne zdi smiseln. 15 47 % 

Skupaj 32 100 % 

 

V Preglednici 9 smo prikazali, kakšno je splošno mnenje učiteljev o reševanju NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu. Vidimo lahko, da malce več kot polovica učiteljev (53 %) meni, da se 

jim NPZ iz slovenščine v 3. razredu zdi smiseln, 47 % učiteljev pa pravi, da se jim NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu ne zdi smiseln. 

 

Odgovore učiteljev, ki so odgovorili, da sem jim NPZ v 3. razredu zdi smiseln, smo združili, 

saj so si bili odgovori zelo podobni. Kot odgovore na odprta vprašanja so navedli npr.:  

 »S pomočjo NPZ v 3. razredu vidimo primerjavo v znanju, ki ga imajo učenci v 3. razredu 

med osnovnimi šolami po Sloveniji.« 

 »Preverjamo splošno znanje učencev po koncu prvega triletja, učenci se začnejo zavedati 

resnosti šole in pomena učenja, dobimo vpogled o funkcionalni pismenosti, prav tako pa 

damo povratno informacijo učencem/učiteljem/staršem kakšno je njihovo znanje v 

primerjavi s sovrstniki.« 
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 »S pomočjo NPZ vidimo način postavljanja vprašanj, vsebine nalog, iz nalog izvemo ali 

smo premalo ali preveč zahtevni kot učitelji, prav tako pa je NPZ dodatna popestritev 

pouka.« 

 

Odgovore učiteljev, ki so odgovorili, da sem jim NPZ v 3. razredu ne zdi smiseln, smo združili 

v tri sklope. Kot odgovore na odprta vprašanja so navedli npr.: 

 »NPZ v 3. razredu se mi ne zdi smiseln, saj ne vem, kaj želijo s preverjanjem doseči tako 

zgodaj, prav tako se mi ne zdi smiselno obremenjevanje otrok pri 8. letih. Otroci so že tako 

preobremenjeni in menim, da jih ni potrebno dodatno obremenjevati, saj so že tako vsebine, 

ki jih določi ministrstvo za otroke pretežke, s snovjo se hiti in ni časa za utrjevanje in učenje 

osnov.« 

 »NPZ v 3. razredu predstavlja dodatno delo za učitelja – vrednotenje NPZ-jev nam vzame 

preveč časa, delo je brezplačno in zahtevno.« 

 »NPZ v 3. razredu ima nesmiselna vprašanja, le-ta je enak za vse učence iste starosti, 

vrednotenje le-tega pa je občasno nerealno.« 

 

a) Zanimalo nas je tudi, kaj menijo učitelji o smiselnosti reševanja NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu glede na delovno dobo.  Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema 

spremenljivkama, smo izračunali Pearsonov hi-kvadrat, ker so teoretične frekvence v 

posameznih celicah kontingenčne tabele višje od 5.  

 

Preglednica 10: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno delovno dobo glede na 

splošno mnenje o reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

 

Kakšno je Vaše splošno mnenje o reševanju NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu? 

Skupaj 

 
NPZ iz slovenščine 

v 3. razredu se mi 

zdi smiseln. 

NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu se mi ne zdi smiseln. 

     

Delovna 

doba 

Manj kot 10 let 
f 8 6 14 

f  % 57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Več kot 10 let 
f 9 9 18 

f  % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 17 15 32 

f  % 53,1 % 46,9 % 100,0 % 
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Preglednica 11: Hi-kvadrat 

 

Vrednost sp 
p vrednost 

(2-stranska) 

Natančna p 

vrednost (2-

stranska) 

Natančna p 

vrednost (1-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,161 1 ,688   

Yatesov popravek ,002 1 ,964   

Kullbackov preizkus ,162 1 ,688   

Fisherjev natančni test    ,735 ,483 

Linearna povezanost ,156 1 ,693   

Število anketirancev 32     

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrata ni statistično pomembna na ravni 0,05 (p = 0,688, p > 0,05). 

Iz Preglednice 11 vidimo, da med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, ne obstajajo 

statistično pomembne razlike glede mnenja o smiselnosti reševanja NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu. O povezanosti med delovno dobo in mnenju o smiselnosti reševanja NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu ne moremo trditi ničesar. Lahko pa trdimo, da za naš vzorec velja, da 

večina učiteljev, ki imajo manj kot 10 let delovne dobe (57 %), meni, da je NPZ iz slovenščine 

v 3. razredu smiseln. Učitelji, ki imajo več kot 10 let delovne dobe (50 %), pa so neodločeni, 

ali je NPZ iz slovenščine v 3. razredu smiseln ali ne.  

 

b) Zanimalo pa nas je tudi, kaj menijo učitelji o smiselnosti reševanja NPZ iz slovenščine glede 

na poučevanje v 3. razredu. Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema 

spremenljivkama, smo izračunali Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v 

posameznih celicah kontingenčne tabele manjše od 5.  

 

Preglednica 12: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različnim poučevanjem glede na 

splošno mnenje o reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

 Kakšno je Vaše splošno mnenje o reševanju NPZ 

iz slovenščine v 3. razredu? 

Skupaj NPZ iz slovenščine v 

3. razredu se mi zdi 

smiseln. 

NPZ iz slovenščine v 

3. razredu se mi ne zdi 

smiseln. 

V zadnjih 5 letih 

sem poučeval/-a 

učence 3. razreda  

Samo 

letos. 

f 7 3 10 

f  % 70,0 % 30,0 % 100,0 % 

Večkrat. 

f 10 12 22 

f  % 45,5 % 54,5 % 100,0 % 

Skupaj 
f 17 15 32 

f  % 53,1 % 46,9 % 100,0% 
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Preglednica 13: Kullbackov preizkus 

 

Vrednost sp 
p vrednost (2-

stranska) 

Natančna p 

vrednost (2-

stranska) 

Natančna p 

vrednost (1-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 1,663a 1 ,197   

Yatesov popravek 0,824 1 ,364   

Kullbackov preizkus 1,703 1 ,192   

Fisherjev natančni test    ,265 ,183 

Linearna povezanost 1,611 1 ,204   

Število anketirancev 32     

a. 1 celica (25,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,192; p > 0,05). Iz Preglednice 13 vidimo, da med učitelji, ki poučujejo različno 

dolgo, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o smiselnosti reševanja NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu. O povezanosti med poučevanjem in mnenju o smiselnosti reševanja 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu ne moremo trditi ničesar. Lahko pa trdimo, da za naš vzorec 

velja, da večina učiteljev, ki poučujejo učence 3. razreda samo letos (70 %), meni, da je NPZ 

iz slovenščine v 3. razredu smiseln. Učitelji, ki pa so v 3. razredu poučevali večkrat zaporedoma 

(54,5 %), pa pravijo, da NPZ iz slovenščine v 3. razredu ni smiseln.   

 

RV1.1: Ali učenci poznajo namen NPZ iz slovenščine v 3. razredu?  

 

Učence 3. razreda smo vprašali, ali vedo s katerim namenom rešujejo slovenski tretješolci NPZ 

iz slovenščine.  

 

Po pregledu odprtih odgovorov vidimo, da 43 % učencev pravi, da NPZ rešujejo z namenom: 

 da bi preverili njihovo znanje,  

 da bi dobili oceno,  

 da bi njihove rezultate primerjali med vsemi tretješolci v Sloveniji,  

 da lahko v prihodnje sestavijo primeren NPZ.  

 

Da bi izboljšali svoje znanje in ga utrdili, meni 13 % učencev. Kar 44 % učencev pa ne ve, s 

katerim namenom pišejo NPZ iz slovenščine v 3. razredu. 

 

RV2: Ali učitelji menijo, da je dosežek NPZ iz slovenščine v 3. razredu pokazatelj znanja 

učencev iz tega predmeta ter kako delovna doba učiteljev vpliva na njihovo oceno mnenja 

o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. razredu dober pokazatelj znanja učencev pri 

predmetu slovenščina? 

 

Učitelje smo prosili, da naj na petstopenjski lestvici ocenijo, kako dober pokazatelj znanja 

učencev pri predmetu slovenščina je bil po njihovem mnenju NPZ iz slovenščine v 3. razredu. 

Za pokazatelja znanja smo uporabili 5-stopenjsko Likertovo lestvico, na kateri 1 pomeni zelo 

slab, 5 pa zelo dober.  
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Preglednica 14: Število in odstotek, povprečje in standardni odklon za NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu kot pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščine (n = 32) 

Na petstopenjski lestvici ocenite, kako dober pokazatelj znanja učencev pri 

predmetu slovenščina je bil po Vašem mnenju NPZ iz slovenščine v 3. razredu. 
Povprečje 

Standardni 

odklon 

  Frekvenca Odstotek 

3,28 0,89 
Veljavni 

1 0 0 % 

2 6 19 % 

3 14 44 % 

4 9 28 % 

5 3 9 % 

Skupaj 32 100 % 

 

Povprečna ocena učiteljev je bila 3,28, kar pomeni, da učitelji v povprečju menijo, da je NPZ 

dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščina v 3. razredu. Standardni odklon je 

znašal 0,89, kar pomeni, da se je njihovo mnenje odklanjalo od povprečne vrednosti za 0,89.  

 

a) Zanimalo nas je, kako delovna doba učiteljev vpliva na njihovo oceno mnenja o tem, ali je 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščine.  

 

Preverjali smo, ali se povprečna vrednost spremenljivke razlikuje med dvema skupinama enot, 

zato smo izvedli t-test neodvisnih vzorcev (ang. Independent-Samples T-test). 

 

Preglednica 15: Opisne statistike za mnenje učiteljev o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščina, glede na delovno dobo  

(n = 32) 

 
Delovna doba 

Število 

anketirancev 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Na petstopenjski lestvici ocenite, 

kako dober pokazatelj znanja 

učencev pri predmetu slovenščina je 

bil po Vašem mnenju NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu. 

Manj kot 10 let 14 3,71 ,914 

Več kot 10 let 18 2,94 ,725 

 

Razberemo lahko, da je povprečna ocena mnenja učiteljev o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščina, pri učiteljih z manj kot 10 

let delovne dobe 3,71, s standardnim odklonom 0,914, pri učiteljih z več kot 10 let delovne 

dobe pa je nižja, in sicer 2,94, s standardnim odklonom 0,725. 
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Preglednica 16: T-test za neodvisne vzorce med mnenjem učiteljev o tem, ali je NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščina, glede na 

delovno dobo 

  

Levenov 

test za 

določanje 

enakosti 

varianc 

t-test za enakost povprečij 

F 
Sig

. 
t sp 

Sig. (2-

stransk

a) 

Povprečn

a razlika 

Standard

na napaka 

razlike 

95 % 

interval 

zaupanja za 

razliko 

Sp. 

mej

a 

Zg. 

meja 

Na 

petstopenjs

ki lestvici 

ocenite, 

kako dober 

pokazatelj 

znanja 

učencev pri 

predmetu 

slovenščina 

je bil po 

Vašem 

mnenju 

NPZ iz 

slovenščine 

v 3. 

razredu. 

Predpostavlje

ne enake 

variance 

1,82

7 

,18

7 

2,65

9 
30 ,012 ,770 ,290 ,179 

1,36

1 

Predpostavlje

ne različne 

variance 

    
2,58

2 

24,38

4 
,016 ,770 ,298 ,155 

1,38

5 

 

V Preglednici 16 vidimo, da na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne hipoteze 

o enakosti varianc. Pri 5-odstotni stopnji značilnosti torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze, 

ki pravi, da sta varianci spremenljivke mnenje učiteljev o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščina, enaki v obeh skupinah (F = 

1,827, p = 0,187). Vrednost testne statistike t je 2,659, njena statistična značilnost pa je 0,012 

(dvostranski test). S 5-odstotno stopnjo značilnosti lahko zavrnemo ničelno domnevo, kar 

pomeni, da so med učitelji z manj kot 10 let delovne dobe in učitelji z več kot 10 let delovne 

dobe statistično značilne razlike. Iz Preglednice 15 je razvidno, da imajo učitelji, ki imajo manj 

kot 10 let delovne dobe, boljše mnenje o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. razredu dober 

pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščina kot učitelji, ki imajo več kot 10 let delovne 

dobe.  

 

b) Preverili smo, ali se pojavljajo razlike glede na poučevanje učiteljev o njihovi oceni mnenja 

o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. razredu dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu 

slovenščina. Preverjali smo, ali se povprečna vrednost spremenljivke razlikuje med dvema 
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skupinama enot, zato smo izvedli t-test neodvisnih vzorcev (ang. Independent-Samples T-

test). 

 

Preglednica 17: Opisne statistike za mnenje učiteljev o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščina, glede na poučevanje  

(n = 32) 

 V zadnjih 5 letih 

sem poučeval/-a 

učence 3. razreda 

Število 

anketirancev 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Na petstopenjski lestvici 

ocenite, kako dober 

pokazatelj znanja učencev pri 

predmetu slovenščina je bil 

po Vašem mnenju NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu. 

Samo letos. 10 3,90 ,738 

Večkrat. 22 3,00 ,816 

 

Iz Preglednice 17 z opisnimi statistikami lahko razberemo, da je povprečna ocena mnenja 

učiteljev o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. razredu dober pokazatelj znanja učencev pri 

predmetu slovenščina, pri učiteljih, ki učence 3. razreda poučujejo samo letos, 3,90, s 

standardnim odklonom 0,738, pri učiteljih, ki so v 3. razredu poučevali že večkrat, pa je nižja, 

in sicer 3, s standardnim odklonom 0,816. 

 

Preglednica 18: T-test za neodvisne vzorce med mnenjem učiteljev o tem, ali je NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščina ,glede na 

poučevanje 

  

Levenov 

test za 

določanje 

enakosti 

varianc 

t-test za enakost povprečij 

F Sig. t sp 

Sig. (2-

stranska

) 

Povprečn

a razlika 

Standardn

a napaka 

razlike 

95% 

interval 

zaupanja za 

razliko 

Sp. 

mej

a 

Zg. 

meja 

Na 

petstopenjski 

lestvici ocenite, 

kako dober 

pokazatelj 

znanja učencev 

pri predmetu 

slovenščina je 

bil po Vašem 

mnenju NPZ iz 

slovenščine v 

3. razredu. 

Predposta

vljene 

enake 

variance 

,00

1 

,98

0 

2,97

3 
30 ,006 ,900 ,303 ,282 

1,51

8 

Predposta

vljene 

različne 

variance 

    
3,09

2 

19,25

1 
,006 ,900 ,291 ,291 

1,50

9 
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V Preglednici 18 vidimo, da na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne hipoteze 

o enakosti varianc. Pri 5-odstotni stopnji značilnosti torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze, 

ki pravi, da sta varianci spremenljivke mnenje učiteljev o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščina, enaki v obeh skupinah (F = 

0,001, p = 0,980). Vrednost testne statistike t je 2,973, njena statistična značilnost pa je 0,006 

(dvostranski test). S 5-odstotno stopnjo značilnosti lahko zavrnemo ničelno domnevo, kar 

pomeni, da so med učitelji, ki učence 3. razreda poučujejo samo letos, in učitelji, ki so v 3. 

razredu poučevali večkrat, statistično značilne razlike. Učitelji, ki učence 3. razreda poučujejo 

le letos, imajo boljše mnenje o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. razredu dober pokazatelj 

znanja učencev pri predmetu slovenščina kot učitelji, ki so v 3. razredu poučevali že večkrat.  

 

RV3: Kaj menijo učitelji o dosežkih svojih učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu leta 2018?  

 

Preglednica 19: Število in odstotek anketiranih učiteljev in njihovo mnenje  o dosežkih 

učencev pri reševanju letošnjega NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Dosežki mojih učencev so pričakovani. 16 50 % 

Pričakoval/-a sem boljše dosežke svojih učencev. 11 34 % 

Pričakovala sem slabše dosežke svojih učencev. 5 16 % 

Skupaj 32 100 % 

 

Iz Preglednice 19 vidimo, da 50 % učiteljev meni, da so dosežki njihovih učencev pri reševanju 

NPZ iz slovenščine pričakovani, 34 % učiteljev, meni, da so na NPZ iz slovenščine pričakovali 

boljše dosežke svojih učencev, 16 % učiteljev pa meni, da so pričakovali slabše dosežke svojih 

učencev.  

 

a) Mnenje učiteljev o dosežkih svojih učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu 

leta 2018 glede na delovno dobo 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.   
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Preglednica 20: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno delovno dobo glede na 

mnenje o dosežkih njihovih učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

 

Kakšno je vaše splošno mnenje o dosežkih vaših učencev pri 

reševanju letošnjega NPZ iz slovenščine v 3. razredu? 

Skupaj Dosežki mojih 

učencev so 

pričakovani. 

Pričakoval/-a sem 

boljše dosežke 

svojih učencev. 

Pričakovala sem 

slabše dosežke 

svojih učencev. 

Delovna 

doba 

Manj 

kot 10 

let 

f 7 5 2 14 

f % 50,0 % 35,7 % 14,3 % 100,0 % 

Več kot 

10 let 

f 9 6 3 18 

f % 50,0 % 33,3 % 16,7 % 100,0 % 

Skupaj 

f 16 11 5 32 

f % 50,0 % 34,4 % 15,6 % 100,0 % 

 

Preglednica 21: Kullbackov preizkus 

 
Vrednost sp 

p vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,042a 2 ,979 

Kullbackov preizkus ,042 2 ,979 

Linearna povezanost ,008 1 ,929 

Število anketirancev 32   

a. 3 celice (50,0 %) imajo manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,979; p > 0,05). Preverjali smo, ali med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, 

obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o dosežkih njihovih učencev pri reševanju 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Iz Preglednice 21 vidimo, da med učitelji, ki imajo različno 

delovno dobo, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o dosežkih njihovih 

učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu. O povezanosti med delovno dobo in 

mnenju o dosežkih njihovih učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu ne moremo 

trditi ničesar. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da velja, da večina učiteljev, ki imajo manj kot 10 

let delovne dobe (50 %), meni, da so bili dosežki njihovih učencev pri reševanju NPZ iz 

slovenščine pričakovani. Enako  meni večina učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe 

(50 %).  

 

b) Mnenje učiteljev o dosežkih svojih učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu 

leta 2018 glede na poučevanje. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.  
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Preglednica 22: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različnim poučevanjem glede na 

mnenje o dosežkih njihovih učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

 Kakšno je vaše splošno mnenje o dosežkih vaših 

učencev pri reševanju letošnjega NPZ iz slovenščine 

v 3. razredu? 

Skupaj Dosežki 

mojih 

učencev so 

pričakovani. 

Pričakoval/-a 

sem boljše 

dosežke svojih 

učencev. 

Pričakovala 

sem slabše 

dosežke svojih 

učencev. 

V zadnjih 5 

letih sem 

poučeval/-a 

učence 3. 

razreda  

Samo 

letos. 

f 4 5 1 10 

f  % 40,0 % 50,0 % 10,0 % 
100,0  

% 

Večkrat. 

f 12 6 4 22 

f  % 54,5 % 27,3 % 18,2 % 100,0 % 

Skupaj 

f 16 11 5 32 

f  % 50,0 % 34,4 % 15,6 % 100,0 % 

 

Preglednica 23: Kullbackov preizkus 

 
Vrednost sp 

p vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 1,619a 2 ,445 

Kullbackov preizkus 1,593 2 ,451 

Linearna povezanost ,050 1 ,823 

Število anketirancev 32   

a. 3 celice (50,0 %) imajo manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,451; p > 0,05). Preverjali smo, ali med učitelji, ki imajo različno poučevanje 

(samo letos in večkrat), obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o dosežkih njihovih 

učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Med učitelji, ki poučujejo različno 

dolgo, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o dosežkih njihovih učencev pri 

reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu. O povezanosti med poučevanjem in mnenju o 

dosežkih njihovih učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu ne moremo trditi 

ničesar. Lahko pa trdimo, da za naš vzorec velja, da večina učiteljev, ki 3. razred učijo samo 

letos  (50 %), menijo, da so pričakovali boljše dosežke svojih učencev, medtem ko učitelji, ki 

so v 3. razredu poučevali že večkrat, menijo, da so dosežki njihovih učencev pričakovani (54,5 

%).  
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RV4: Kaj menijo učitelji o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018?  

 

Preglednica 24: Število in odstotek anketiranih učiteljev in njihovo mnenje o zahtevnosti NPZ 

iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Nezahteven.  1 3 % 

Ravno prav zahteven. 24 75 % 

Zahteven. 7 22 % 

Skupaj 32 100 % 

 

Večina učiteljev (75 %) pravi, da je bil NPZ iz slovenščine v 3. razredu ravno prav zahteven, 

22 % učiteljev meni, da je bil NPZ iz slovenščine zahteven in 3 % učiteljev menijo, da je bil 

NPZ iz slovenščine nezahteven.  

 

V Preglednici 25 smo prikazali mnenje učiteljev o zahtevnosti posameznih delov letošnjega 

NPZ iz slovenščine za učence 3. razreda. Zahtevnost smo merili na 5-stopenjski Likertovi 

lestvici, na kateri 1 pomeni manj zahtevno, 5 pa zelo zahtevno. 

 

Preglednica 25: Število in odstotek, povprečja in standardni odkloni za mnenje učiteljev o 

zahtevnosti posameznih delov NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

Podvprašanja Odgovori 
Povprečje 

Std. 

Odklon  1 2 3 4 5 Skupaj 

Branje neumetnostnih besedil. 
1 2 14 13 2 32 

3,4 0,84 
3 % 6 % 44 % 41% 6 % 100 % 

Naloge za razumevanje prebranega. 
1 2 8 16 5 32 

3,7 0,93 
3 % 6 % 25 % 50% 16% 100 % 

Naloga za razlago pomena besed. 
1 2 12 15 2 32 

3,5 0,84 
3 % 6 % 38 % 47% 6 % 100 % 

Skladenjske naloge. 
1 5 11 14 1 32 

3,3 0,89 
3 % 16 % 34 % 44% 3 % 100 % 

Pravopisne naloge. 
1 4 13 13 1 32 

3,3 0,85 
3 % 13 % 41 % 41% 3 % 100 % 

Metajezikovne naloge. 
1 4 14 12 1 32 

3,3 0,84 
3 % 13 % 44 % 38% 3 % 100 % 

Pisanje kratkega neumetnostnega 

besedila. 

0 6 6 17 3 32 
3,5 0,92 

0 % 19 % 19 % 53% 9 % 100 % 

 

Vidimo lahko, da anketirani učitelji menijo, da so bili vsi deli NPZ iz slovenščine za učence 3. 

razreda zahtevni.  

 

Najbolj zahtevni deli so bili po mnenju anketiranih učiteljev:  

 naloge za razumevanje prebranega (µ = 3,7), 

 naloga za razlago pomena besed (µ = 3,5), 

 pisanje kratkega neumetnostnega besedila (µ = 3,5) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

57 

Učitelje smo vprašali, kako zahtevno se jim je zdelo izhodiščno besedilo o živalih.  

 

Preglednica 26: Število in odstotek za mnenje učiteljev o zahtevnosti izhodiščnega besedila o 

živalih v NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

  Frekvenca Odstotek 

Predolgo. 13 24 % 

Prezahtevno.  10 19 % 

Po dolžini primerno. 12 22 % 

Po zahtevnosti primerno težko. 18 33 % 

Drugo: Prelahko. 1 2 % 

Skupaj 54 100 % 

 

Vidimo lahko, da 33 % anketiranih učiteljev meni, da je bilo besedilo po zahtevnosti primerno 

težko, 24 % učiteljev pravi, da je bilo izhodiščno besedilo o živalih predolgo, 22 % učiteljev 

pravi, da je bilo izhodiščno besedilo o živalih po dolžini primerno, 19 % učiteljev pravi, da je 

bilo izhodiščno besedilo o živalih prezahtevno in 2 % anketiranih učiteljev menita, da je bilo 

izhodiščno besedilo o živalih prelahko. 

 

a) Kaj menijo učitelji o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018 glede na delovno 

dobo? 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.  

 

Preglednica 27: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno delovno dobo glede 

mnenje o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

 Kakšen se Vam je na splošno zdel letošnji NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu? 
Skupaj 

Nezahteven. 
Ravno prav 

zahteven. 
Zahteven. 

Delovna 

doba 

Manj kot 10 

let 

f 1 8 5 14 

f % 7,1 % 57,1 % 35,7 % 100,0 % 

Več kot 10 

let 

f 0 16 2 18 

f % 0,0 % 88,9 % 11,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 1 24 7 32 

f % 3,1 % 75,0 % 21,9% 100,0 % 

Preglednica 28: Kullbackov preizkus 

 
Vrednost sp 

p vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 4,523a 2 ,104 

Kullbackov preizkus 4,932 2 ,085 

Linearna povezanost 1,083 1 ,298 

Število anketirancev 32   

a. 4 celice (66,7 %) imajo manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  
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Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,085; p > 0,05). Preverjali smo, ali med učitelji, ki imajo različno delovno dobo 

obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu leta 2018. Med učitelji, ki imajo različno delovno dobo ne obstajajo statistično 

pomembne razlike glede mnenja o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018. O 

povezanosti med delovno dobo in mnenjem o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 

2018 ne moremo trditi ničesar. Lahko pa trdimo, da za naš vzorec velja, da večina učiteljev, ki 

imajo manj kot 10 let delovne dobe, meni, da je bil letošnji NPZ ravno prav zahteven (57 %); 

enako meni večina učiteljev, ki ima več kot 10 let delovne dobe (89 %). 

 

b) Kaj menijo učitelji o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018 glede na 

poučevanje? 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.  

 

Preglednica 29: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različnim poučevanjem glede 

mnenja o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

 Kakšen se Vam je na splošno zdel letošnji 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu? 
Skupaj 

Nezahteven. 
Ravno prav 

zahteven. 
Zahteven. 

V zadnjih 5 letih sem 

poučeval/-a učence 3. 

razreda  

Samo 

letos. 

f 1 6 3 10 

f % 10,0 % 60,0 % 30,0 % 100,0 % 

Večkrat. 
f 0 18 4 22 

f % 0,0 % 81,8 % 18,2 % 100,0 % 

Skupaj 
f 1 24 7 32 

f % 3,1 % 75,0 % 21,9 % 100,0 % 

 

Preglednica 30: Kullbackov preizkus 

 
Vrednost sp 

p vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,075a 2 ,215 

Kullbackov preizkus 3,197 2 ,202 

Linearna povezanost ,010 1 ,919 

Število anketirancev 32   

a. 4 celice (66,7 %) imajo manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,215; p > 0,05). Preverjali smo, ali med učitelji, ki imajo različno poučevanje 

(samo letos in večkrat), obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o zahtevnosti NPZ 

iz slovenščine v 3. razredu leta 2018. Med učitelji, ki poučujejo različno dolgo, ne obstajajo 

statistično pomembne razlike glede mnenja o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 

2018. O povezanosti med poučevanjem in mnenjem o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu leta 2018 ne moremo trditi ničesar. Lahko pa trdimo, da za naš vzorec velja, da večina 
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učiteljev, ki učence 3. razreda poučujejo samo letos, meni, da je bil NPZ ravno prav zahteven 

(60 %), prav tako pa menijo tudi učitelji, ki učence 3. razreda poučujejo večkrat (82 %). 

 

RV4.1.: Kaj menijo učenci o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018? 

 

Preglednica 31: Število in odstotek za mnenje anketiranih učencev o zahtevnosti NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu (n = 179) 

Kakšen se ti je zdel NPZ iz slovenščine? 

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Zelo lahek. 17 9 % 

Lahek.  114 64 % 

Težak. 46 26 % 

Zelo težak. 2 1 % 

Skupaj 179 100 % 

 

Večina učencev (64 %) trdi, da je bil NPZ iz slovenščine lahek, 26 % učencev pravi, da je bil 

NPZ iz slovenščine težak, 9 % učencev meni, da je bil NPZ iz slovenščine zelo lahek, 1 % pa, 

da je bil NPZ iz slovenščine zelo težak. 

 

Učence smo spraševali, kakšne so bile naloge na NPZ v primerjavi z nalogami, ki jih delajo pri 

pouku ali jih pišejo na pisnem preizkusu znanja iz slovenščine. 

 

Preglednica 32: Število in odstotek za mnenje učencev o zahtevnosti nalog NPZ iz slovenščine 

v 3. razredu v primerjavi z nalogami, ki jih delajo pri pouku ali jih pišejo na pisnem preizkusu 

znanja iz slovenščine (n = 179) 

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Naloge na NPZ so bile težje od nalog, ki jih delamo pri pouku ali 

pišemo na pisnem preizkusu znanja iz slovenščine. 
36 20 % 

Naloge na NPZ so bile lažje od nalog, ki jih delamo pri pouku ali 

pišemo na pisnem preizkusu znanja iz slovenščine. 
37 21 % 

Naloge na NPZ so bile enako težke kot naloge, ki jih delamo pri 

pouku ali pišemo na pisnem preizkusu znanja iz slovenščine. 
106 59 % 

Skupaj 179 100 % 

 

Iz Preglednice 32 je razvidno, da večina (59 %) učencev trdi, da so bile naloge na NPZ enako 

težke kot naloge, ki jih delajo pri pouku ali pišejo na pisnem preizkusu znanja iz slovenščine, 

21 % učencev je reklo, da so bile naloge na NPZ lažje od nalog, ki jih delajo pri pouku ali pišejo 

na pisnem preizkusu znanja iz slovenščine, 20 % učencev pa pravi, da so bile  naloge na NPZ 

težje od nalog, ki jih delajo pri pouku ali pišejo na pisnem preizkusu znanja iz slovenščine. 
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a) Zanimalo nas je, ali se pojavljajo razlike v mnenju učencev o zahtevnosti NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu leta 2018 glede na spol. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.  

 

Preglednica 33: Število in odstotek anketiranih učencev po spolu glede mnenja o zahtevnosti 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 179) 

 Kakšen se ti je zdel NPZ iz slovenščine? 
Skupaj 

Zelo lahek. Lahek. Težak. Zelo težak. 

Spol 

Moški 
f 12 56 26 1 95 

f % 12,6 % 58,9 % 27,4 % 1,1 % 100,0 % 

Ženski 
f 5 58 20 1 84 

f % 6,0 % 69,0 % 23,8 % 1,2 % 100,0 % 

Skupaj 
f 17 114 46 2 179 

f % 9,5 % 63,7 % 25,7 % 1,1 % 100,0 % 

 

Preglednica 34: Kullbackov preizkus 

 
Vrednost sp 

p vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,036a 3 ,386 

Kullbackov preizkus 3,113 3 ,374 

Linearna povezanost ,141 1 ,707 

Število anketirancev 179   

a. 2 celici (25,0 %) imajo manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,386; p > 0,05). Preverjali smo, ali med učenci po spolu obstajajo statistično 

pomembne razlike v mnenju o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018. Iz 

Preglednice 34 vidimo, da med učenci po spolu ne obstajajo statistično pomembne razlike glede 

mnenja o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018. O povezanosti med spolom in 

mnenjem o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018 ne moremo trditi ničesar. 

Lahko pa trdimo, da za naš vzorec velja, da večina učencev (58,9 %) meni, da je bil NPZ iz 

slovenščine lahek; enako meni tudi 69 % učenk.  

 

b) Zanimalo nas je tudi, ali se med učenci pojavljajo razlike v mnenju o zahtevnosti NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu leta 2018 glede na zadnjo oceno pri slovenščini. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.  
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Preglednica 35: Število in odstotek anketiranih učencev po zadnji pridobljeni oceni glede 

mnenja o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 179) 

 Kakšen se ti je zdel NPZ iz slovenščine? 

Skupaj Zelo 

lahek. 
Lahek. Težak. 

Zelo 

težak. 

Katero oceno si nazadnje 

dobil? 

1 
f 0 0 1 2 3 

f % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

2 
f 0 1 6 0 7 

f % 0,0 % 14,3 % 85,7 % 0,0 % 100,0 % 

3 
f 0 26 13 0 39 

f % 0,0 % 66,7 % 33,3 % 0,0 % 100,0 % 

4 
f 9 45 16 0 70 

f % 12,9 % 64,3 % 22,9 % 0,0 % 100,0 % 

5 
f 8 42 10 0 60 

f % 13,3 % 70,0 % 16,7 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 17 114 46 2 179 

f % 9,5 % 63,7 % 25,7 % 1,1 % 100,0 % 

 

Preglednica 36: Kullbackov preizkus 

 
Vrednost sp 

p vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 141,664a 12 ,000 

Kullbackov preizkus 44,734 12 ,000 

Linearna povezanost 25,218 1 ,000 

Število anketirancev 179   

a. 12 celic (60,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,000; p < 0,05). Preverjali smo, ali med učenci po zadnji pridobljeni oceni 

obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu leta 2018. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 5 % trdimo, da se v osnovni 

množici pojavljajo razlike med učenci z različnimi zadnjimi pridobljenimi ocenami pri 

slovenščini glede mnenja o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu v letu 2018. Med učenci 

po zadnji pridobljeni oceni obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o zahtevnosti 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018. Za vzorec lahko trdimo, da večina učencev, ki so 

kot zadnjo oceno pri slovenščini dobili oceno 1, meni, da je bil NPZ iz slovenščine zelo težak, 

(66,7 %), večina učencev, ki je kot zadnjo oceno pri slovenščini dobila oceno 2, meni, da je bil 

NPZ iz slovenščine težak (85,7 %), večina učencev, ki je kot zadnjo oceno pri slovenščini dobila 

oceno 3, meni, da je bil NPZ iz slovenščine lahek (66,7 %), večina učencev, ki je kot zadnjo 

oceno pri slovenščini dobila oceno 4, meni, da je bil NPZ iz slovenščine lahek (64,3 %), in 

večina učencev, ki je kot zadnjo oceno pri slovenščini dobila oceno 5, meni, da je bil NPZ iz 

slovenščine lahek (70 %).  
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RV5: Kaj menijo učitelji o trudu in stresu učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu?  

 

Učitelje smo povprašali, ali so se učenci po njihovem mnenju potrudili, da bi čim bolje rešili 

NPZ iz slovenščine.  

 

Preglednica 37: Število in odstotek za mnenje učiteljev o tem, ali so se učenci potrudili, da bi 

rešili NPZ iz slovenščine (n = 32) 

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Da. 28 88 % 

Ne. 1 3 % 

Ne vem. 3 9 % 

Skupaj 32 100 % 

 

Večina anketiranih učiteljev pravi, da so se učenci potrudili, da bi čim bolje rešili NPZ iz 

slovenščine (88 %), 3 % anketiranih učiteljev pravijo, da se učenci pri NPZ-ju niso potrudili, 9 

% anketiranih učiteljev pa pravi, da ne vedo, ali so se učenci potrudili, da bi čim bolje rešili 

letošnji NPZ iz slovenščine. 

 

Učitelje smo povprašali, kako stresno je bilo po njihovem mnenju reševanje letošnjega NPZ iz 

slovenščine za njihove učence. Stres smo ocenjevali na 5-stopenjski Likertovi lestvici, na kateri 

1 pomeni sploh ni bilo stresno, 5 pa zelo je bilo stresno.  

 

Preglednica 38: Število in odstotek za mnenje učiteljev o tem, kako stresno je bilo po 

njihovem mnenju reševanje letošnjega NPZ iz slovenščine za njihove učence (n = 32) 

 Frekvenca Odstotek Povprečje Std. odklon 

Veljavni 

1 4 12 % 

2,5 1,02 

2 15 47 % 

3 7 22 % 

4 5 16 % 

5 1 3 % 

Skupaj 32 100 % 

 

Iz Preglednice 38 lahko vidimo, da 59 % učiteljev pravi, da reševanje letošnjega NPZ iz 

slovenščine za njihove učence ni bilo stresno, 22 % učiteljev pa pravi, da je bil NPZ nekaj vmes 

– niti stresen niti nestresen. Le 19 % anketiranih učiteljev pravi, da je bilo reševanje letošnjega 

NPZ iz slovenščine za njihove učence stresno. Povprečno mnenje anketiranih učiteljev je 2,5, 

kar pomeni, da anketirani učitelji v večini menijo, da reševanje letošnjega NPZ iz slovenščine 

ni bilo stresno.  

 

Učitelje smo povprašali, kako stresen je bil po njihovem mnenju NPZ iz slovenščine za učitelje, 

tj. zanje. Stres smo ocenjevali na 5-stopenjski Likertovi lestvici, na kateri 1 pomeni sploh ni 

bilo stresno, 5 pa zelo je bilo stresno. 
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Preglednica 39: Število in odstotek za mnenje učiteljev o tem, kako stresen je bil po njihovem 

mnenju NPZ iz slovenščine za učitelje (n = 32) 

Na petstopenjski lestvici ocenite, kako stresen je bil letošnji NPZ iz slovenščine za Vas, ki poučujete 

slovenščino v 3. razredu. 

 Frekvenca Odstotek Povprečje Std. odklon 

Veljavni 

1 5 16 % 

3,2 1,32 

2 6 19 % 

3 4 12 % 

4 13 41 % 

5 4 12 % 

Skupaj 32 100 % 

 

35 % učiteljev pravi, da NPZ iz slovenščine zanje ni bil stresen, 12 % učiteljev pa pravi, da je 

bil NPZ nekaj vmes – niti stresen niti nestresen. Večina anketiranih učiteljev (53 %) pravi, da 

je bil letošnji NPZ iz slovenščine zanje stresen. Povprečno mnenje anketiranih učiteljev je 3,2, 

kar pomeni, da anketirani učitelji v večini menijo, da je bil letošnji NPZ iz slovenščine stresen.  

 

Mnenja učiteljev o trudu, ki so ga učenci vložili za pisanje NPZ iz slovenščine 

 

a) Zanimalo nas je, ali se med učitelji pojavljajo razlike v njihovem mnenju o trudu učencev 

pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu, glede na delovno dobo. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.  

 

Preglednica 40: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na različno delavno dobo o 

trudu učencev pri NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

 Ali so se po Vašem mnenju vaši učenci potrudili, da bi čim 

bolje rešili letošnji NPZ iz slovenščine? Skupaj 

Da. Ne. Ne vem. 

Delovna 

doba 

Manj kot 10 

let 

f 14  0 0 14 

f % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Več kot 10 

let 

f 14 1 3 18 

f % 77,8 % 5,6 % 16,7% 100,0 % 

Skupaj 
f 28 1 3 32 

f % 87,5 % 3,1 % 9,4% 100,0 % 

 

Preglednica 41: Kullbackov preizkus 

 
Vrednost sp 

p vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,556a 2 ,169 

Kullbackov preizkus 5,044 2 ,080 

Linearna povezanost 3,219 1 ,073 

Število anketirancev 32   

a. 4 celice (66, 7%) imajo manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  
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Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,080; p > 0,05). Preverjali smo, ali med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, 

obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o trudu učencev pri NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu. Med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, ne obstajajo statistično pomembne 

razlike glede mnenja o trudu učencev pri NPZ iz slovenščine v 3. razredu. O povezanosti med 

delovno dobo in mnenjem o trudu učencev pri NPZ iz slovenščine v 3. razredu ne moremo trditi 

ničesar. Lahko pa trdimo, da za naš vzorec velja, da vsi učitelji, ki imajo manj kot 10 let delovne 

dobe (100 %), menijo, da so se njihovi učenci potrudili, da bi čim bolje rešili letošnji NPZ iz 

slovenščine, medtem ko večina učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe (78 %),  enako 

meni, da so se njihovi učenci potrudili pri reševanju NPZ iz slovenščine. 

 

b) Zanimalo nas je tudi, ali se pojavljajo razlike v mnenju učiteljev o trudu učencev pri 

reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu glede na poučevanje. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.  

 

Preglednica 42: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na različno poučevanje o trudu 

učencev pri NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

 Ali so se po Vašem mnenju Vaši 

učenci potrudili, da bi čim bolje rešili 

letošnji NPZ iz slovenščine? 
Skupaj 

Da. Ne. Ne vem. 

V zadnjih 5 letih sem 

poučeval/-a učence 3. 

razreda  

Samo 

letos. 

f 10 0 0 10 

f % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Večkrat. 
f 18 1 3 22 

f % 81,8 % 4,5 % 13,6 % 100,0 % 

Skupaj 
f 28 1 3 32 

f % 87,5 % 3,1 % 9,4 % 100,0 % 

 

Preglednica 43: Kullbackov preizkus 

 
Vrednost sp 

p vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 2,078a 2 ,354 

Kullbackov preizkus 3,251 2 ,197 

Linearna povezanost 1,881 1 ,170 

Število anketirancev 32   

a. 4 celice (66.7 %) imajo manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,354; p > 0,05). Preverjali smo, ali med učitelji, ki poučujejo različno dolgo 

(samo letos in večkrat), obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o trudu učencev pri 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Iz Preglednice 43 lahko razberemo, da med učitelji, ki imajo 

različno poučevanje, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o trudu učencev 

pri NPZ iz slovenščine v 3. razredu. O povezanosti med poučevanjem in mnenju o trudu 
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učencev pri NPZ iz slovenščine v 3. razredu ne moremo trditi ničesar. Lahko pa trdimo, da za 

naš vzorec velja, da vsi učitelji, ki učence 3. razreda poučujejo samo to leto (100 %), in večina 

učiteljev (82 %), ki so tretješolce poučevali že večkrat, menijo, da so se njihovi učenci potrudili, 

da bi čim bolje rešili NPZ iz slovenščine.  

 

Mnenja učiteljev o stresu, ki so ga učenci doživljaji pri NPZ iz slovenščine 

 

a) Zanimalo nas je, kaj menijo učitelji o stresu učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu glede na delovno dobo. 

 

Preverjali smo, ali se povprečna vrednost spremenljivke razlikuje med dvema skupinama enot, 

zato smo izvedli t-test neodvisnih vzorcev (ang. Independent-Samples T-test). 

 

Preglednica 44: Opisne statistike za mnenje učiteljev o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu stresen za učence, glede na njihovo delovno dobo (n = 32) 

 
Delovna doba 

Število 

anketirancev 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Na petstopenjski lestvici 

ocenite, kako stresno je bilo 

po Vašem mnenju reševanje 

letošnjega NPZ iz slovenščine 

za Vaše učence. 

Manj kot 10 let 14 2,57 1,158 

Več kot 10 let 18 2,44 ,922 

 

Iz Preglednice 44 lahko razberemo, da je povprečna ocena mnenja učiteljev o tem, ali je NPZ 

iz slovenščine v 3. razredu stresen za učence, pri učiteljih z manj kot 10 let delovne dobe 2,57, 

s standardnim odklonom 1,158, pri učiteljih z več kot 10 let delovne dobe pa je nižja, in sicer 

2,44, s standardnim odklonom 0,922.  
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Preglednica 45: T-test za neodvisne vzorce glede na mnenje učiteljev o tem, ali je NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu stresen za učence, glede na delovno dobo 

  

Levenov 

test za 

določanje 

enakosti 

varianc 

t-test za enakost povprečij 

F Sig. t sp 

Sig. (2-

stranska

) 

Povprečn

a razlika 

Standardn

a napaka 

razlike 

95 % 

interval 

zaupanja za 

razliko 

Sp. 

mej

a 

Zg. 

mej

a 

Na 

petstopenjs

ki lestvici 

ocenite, 

kako 

stresno je 

bilo po 

Vašem 

mnenju 

reševanje 

letošnjega 

NPZ iz 

slovenščine 

za Vaše 

učence. 

Predpostavljen

e enake 

variance 

,79

0 

,38

1 

,34

6 
30 ,732 ,127 ,367 

-

,623 
,877 

Predpostavljen

e različne 

variance 

    
,33

6 

24,43

5 
,740 ,127 ,378 

-

,653 
,907 

 

V Preglednici 45 vidimo, da na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne hipoteze 

o enakosti varianc. Pri 5-odstotni stopnji značilnosti torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze, 

ki pravi, da sta varianci spremenljivke mnenje učiteljev o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu stresen za učence enaki v obeh skupinah (F = 0,790, p = 0,381). Vrednost testne 

statistike t je 0,346, njena statistična značilnost pa je 0,732 (dvostranski test). S 5-odstotno 

stopnjo značilnosti ne moremo zavrniti ničelne domneve, kar pomeni, da med učitelji z manj 

kot 10 let delovne dobe in učitelji z več kot 10 let delovne dobe ni statistično značilnih razlik.  

 

b) Zanimalo nas je, kaj menijo učitelji o stresu učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu glede na poučevanje. 

 

Preverjali smo, ali se povprečna vrednost spremenljivke razlikuje med dvema skupinama enot, 

zato smo izvedli t-test neodvisnih vzorcev (ang. Independent-Samples T-test). 
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Preglednica 46: Opisne statistike za mnenje učiteljev o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu stresen za učence, glede na njihovo poučevanje (n = 32) 

 V zadnjih 5 letih sem 

poučeval/-a učence 3. 

razreda 

Število 

anketirancev 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Na petstopenjski lestvici 

ocenite, kako stresno je 

bilo po Vašem mnenju 

reševanje letošnjega NPZ 

iz slovenščine za Vaše 

učence. 

Samo letos. 10 2,70 1,337 

Večkrat. 22 2,41 ,854 

 

Povprečna ocena mnenja učiteljev o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. razredu stresen za 

učence pri učiteljih, ki učence 3. razreda poučujejo samo letos je 2,70, s standardnim odklonom 

1,337, pri učiteljih, ki so v 3. razredu poučevali že večkrat, pa je nižja, in sicer 2,41, s 

standardnim odklonom 0,854. 

 

Preglednica 47: T-test za neodvisne vzorce med mnenjem učiteljev o tem, ali je NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu stresen za učence, glede na poučevanje 

  

Levenov 

test za 

določanje 

enakosti 

varianc 

t-test za enakost povprečij 

F Sig. t sp 

Sig. (2-

stranska

) 

Povprečn

a razlika 

Standardn

a napaka 

razlike 

95% 

interval 

zaupanja za 

razliko 

Sp. 

mej

a 

Zg. 

meja 

Na 

petstopenjs

ki lestvici 

ocenite, 

kako 

stresno je 

bilo po 

Vašem 

mnenju 

reševanje 

letošnjega 

NPZ iz 

slovenščine 

za Vaše 

učence. 

Predpostavlje

ne enake 

variance 

3,85

2 

,05

9 

,74

5 
30 ,462 ,291 ,390 

-

,506 

1,08

8 

Predpostavlje

ne različne 

variance 

    
,63

2 

12,46

2 
,539 ,291 ,460 

-

,708 

1,29

0 

 

Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne hipoteze o enakosti varianc. Pri 5-

odstotni stopnji značilnosti torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze, ki pravi, da sta varianci 
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spremenljivke mnenje učiteljev o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. razredu stresen za učence 

enaki v obeh skupinah (F = 3,852, p = 0,059). Vrednost testne statistike t je 0,745, njena 

statistična značilnost pa je 0,462 (dvostranski test). S 5-odstotno stopnjo značilnosti ne moremo 

zavrniti ničelne domneve, kar pomeni, da med učitelji, ki učence 3. razreda poučujejo samo 

letos, in učitelji, ki so učence 3. razreda poučevali večkrat, ni statistično značilnih razlik.  

 

RV5.1: Kaj menijo učenci o trudu in stresu pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu?  

 

V Preglednici 48 smo prikazali, kaj menijo učenci o trudu pri reševanju NPZ iz slovenščine v 

3. razredu.  

 

Preglednica 48: Število in odstotek za trud učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu (n = 179) 

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Da. 177 99 % 

Nisem se potrudil/-a. 2 1 % 

Skupaj 179 100 % 

 

Vidimo lahko, da 99 % učencev pravi, da so se pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu 

potrudili po svojih najboljših močeh, 1 % učencev pa pravi, da se niso dovolj potrudili.  

 

Učence smo povprašali, ali jih je bilo pisanja NPZ iz slovenščine kaj strah. V Preglednici 49 

smo prikazali dobljene rezultate.  

 

Preglednica 49: Število in odstotek za strah učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu (n = 179) 

Ali te je bilo pisanja NPZ iz slovenščine kaj strah? 

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Da. 61 34 % 

Ne. 118 66 % 

Skupaj 179 100 % 

 

Vidimo lahko, da 66 % učencev pravi, da jih reševanja NPZ iz slovenščine v 3. razredu ni bilo 

strah, 34 % učencev pa pravi, da jih je bilo reševanja NPZ iz slovenščine v 3. razredu strah. 

 

Mnenja učencev o trudu, ki so ga vložili za pisanje NPZ iz slovenščine 

 

a) Zanimalo nas je, kaj menijo učenci o trudu pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu 

glede na spol. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.  
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Preglednica 50: Število in odstotek anketiranih učencev po spolu glede na trud pri reševanju 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 179) 

 Ali si se pri reševanju NPZ iz slovenščine potrudil/-a in ga 

rešil/-a po svojih najboljših močeh? Skupaj 

Da. Nisem se potrudil/-a. 

Spol 

Moški 
f 93 2 95 

f % 97,9 % 2,1 % 100,0 % 

Ženski 
f 84 0 84 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 177 2 179 

f % 98,9 % 1,1 % 100,0 % 

 

Preglednica 51: Kullbackov preizkus 

 

Vrednost sp 
p vrednost (2-

stranska) 

Natančna p 

vrednost (2-

stranska) 

Natančna p 

vrednost (1-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 1,788a 1 ,181   

Yatesov popravek ,390 1 ,532   

Kullbackov preizkus 2,554 1 ,110   

Fisherjev natančni test    ,499 ,280 

Linearna povezanost 1,778 1 ,182   

Število anketirancev 179     

a. 2 celici (50,0 %) imata manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,110; p > 0,05). Preverjali smo, ali med učenci po spolu obstajajo statistično 

pomembne razlike pri mnenju o trudu pri reševanja NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Med učenci 

po spolu ne obstajajo statistično pomembne razlike glede truda pri reševanju NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu. O povezanosti med spolom in mnenjem o trudu pri reševanju NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu ne moremo trditi ničesar. Lahko pa trdimo, da za naš vzorec velja, da 

98 % učencev in 100 % učenk pravi, da so se pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu 

potrudili po svojih najboljših močeh.  

 

b) Zanimalo nas je, kaj menijo učenci o trudu pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu 

glede na zadnjo doseženo oceno pri slovenščini. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.  
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Preglednica 52: Število in odstotek anketiranih učencev po zadnji doseženi oceni pri 

slovenščini glede na trud pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 179) 

 Ali si se pri reševanju NPZ iz slovenščine potrudil/-a 

in ga rešil/-a po svojih najboljših močeh? Skupaj 

Da. Nisem se potrudil/-a. 

Katero oceno si 

nazadnje dobil? 

1 f 2 1 3 

f % 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

2 f 6 1 7 

f % 85,7 % 14,3 % 100,0 % 

3 f 39 0 39 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

4 f 70 0 70 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

5 f 60 0 60 

f % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 177 2 179 

f % 98,9 % 1,1 % 100,0 % 

 

Preglednica 53: Kullbackov preizkus 

 
Vrednost sp 

p vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 41,078a 4 ,000 

Kullbackov preizkus 12,394 4 ,015 

Linearna povezanost 14,483 1 ,000 

Število anketirancev 179   

a. 6 celic (60,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,015; p < 0,05). Preverjali smo, ali med učenci po zadnji pridobljeni oceni pri 

slovenščini obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o trudu pri reševanja NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu. Med učenci glede na zadnjo pridobljeno oceno obstajajo statistično 

pomembne razlike glede truda pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Za naš vzorec 

velja, da 67 % učencev, ki je kot zadnjo oceno pridobilo oceno 1, meni, da so se pri reševanju 

NPZ potrudili po svojih najboljših močeh,  86 % učencev, ki je kot zadnjo oceno pridobilo 

oceno 2, meni, da so se pri reševanju NPZ potrudili po svojih najboljših močeh, ter vsi učenci, 

ki so kot zadnjo oceno pridobili 3, 4 ali 5 (100 %) menijo, da so se pri reševanju NPZ potrudili 

po svojih najboljših močeh. 

 

Mnenja učencev o strahu, ki so ga (če so ga) doživljali pri pisanju NPZ iz slovenščine 

 

a) Zanimalo nas je, kaj menijo učenci o strahu pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu 

glede na spol. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali Pearsonov 

hi-kvadrat, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne tabele višje od 5.  
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Preglednica 54: Število in odstotek anketiranih učencev po spolu glede na strah pri reševanju 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 179) 

 Ali te je bilo pisanja NPZ iz slovenščine 

kaj strah? Skupaj 

Da. Ne. 

Spol 

Moški 
f 22 73 95 

f % 23,2 % 76,8 % 100,0 % 

Ženski 
f 39 45 84 

f % 46,4 % 53,6 % 100,0 % 

Skupaj 
f 61 118 179 

f % 34,1 % 65,9 % 100,0 % 

 

Preglednica 55: Hi-kvadrat 

 

Vrednost sp 
p vrednost (2-

stranska) 

Natančna p 

vrednost (2-

stranska) 

Natančna p 

vrednost (1-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 10,746a 1 ,001   

Yatesov popravek 9,735 1 ,002   

Kullbackov preizkus 10,832 1 ,001   

Fisherjev natančni test    ,001 ,001 

Linearna povezanost 10,686 1 ,001   

Število anketirancev 179     

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrata je statistično pomembna na ravni 0,05 (p = 0,001, p < 0,05). 

Hipotezo neodvisnosti lahko zavrnemo s tveganjem 5 %. Preverjali smo, ali med učenci po 

spolu obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o strahu pri reševanju NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu. Med učenci po spolu obstajajo statistično pomembne razlike glede 

mnenja o strahu pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Za naš vzorec velja,  da je bilo 

pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu strah 23 % učencev in 46 % učenk. 

  

b) Zanimalo nas je, kaj menijo učenci o strahu pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu 

glede na zadnjo doseženo oceno pri slovenščini. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.  
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Preglednica 56: Število in odstotek anketiranih učencev po zadnji doseženi oceni pri 

slovenščini glede na strah pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 179) 

 Ali te je bilo pisanja NPZ iz slovenščine kaj 

strah? Skupaj 

Da. Ne. 

Katero oceno si nazadnje 

dobil? 

1 
f 0 3 3 

f % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

2 
f 2 5 7 

f % 28,6 % 71,4 % 100,0 % 

3 
f 16 23 39 

f % 41,0 % 59,0 % 100,0 % 

4 
f 25 45 70 

f % 35,7 % 64,3 % 100,0 % 

5 
f 18 42 60 

f % 30,0 % 70,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 61 118 179 

f % 34,1 % 65,9 % 100,0 % 

 

Preglednica 57: Kullbackov preizkus 

 
Vrednost sp 

p vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,011a 4 ,556 

Kullbackov preizkus 3,948 4 ,413 

Linearna povezanost ,050 1 ,823 

Število anketirancev 179   

a. 4 celice (40,0 %) imajo manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,556; p > 0,05). Med učenci po zadnji pridobljeni oceni ne obstajajo statistično 

pomembne razlike glede strahu pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu. O povezanosti 

med zadnjo pridobljeno oceno pri slovenščini in mnenju o strahu pri reševanju NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu ne moremo trditi ničesar. Lahko pa trdimo, da za naš vzorec velja, da 

100 % učencev, ki so kot zadnjo oceno pridobili oceno 1 pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu, ni bilo strah, 71 % učencev, ki so kot zadnjo oceno pridobili oceno 2, prav tako pri 

reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu ni bilo strah, 59 % učencev, ki so kot zadnjo oceno 

pridobili oceno 3, pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu ni bilo strah, 64 % učencev, ki 

so kot zadnjo oceno pridobili oceno 4, pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu ni bilo 

strah, in 70 % učencev, ki so kot zadnjo oceno pridobili oceno 5, pri reševanju NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu ni bilo strah. 
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RV6: Kaj menijo učitelji o svojem trudu v zvezi z reševanjem NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu?       

 

Preglednica 58: Število in odstotek anketiranih učiteljev po mnenju o njihovem trudu z zvezi z 

reševanjem NPZ iz slovenščine v 3. razredu (n = 32) 

 Frekvenca Odstotek Povprečje Std. odklon 

Veljavni 

1 5 16 % 

2,8 1,10 

2 7 22 % 

3 11 34 % 

4 8 25 % 

5 1 3 % 

Skupaj 32 100 % 

 

V Preglednici 58 smo prikazali, kaj anketirani učitelji menijo o tem, kako pomembna je bila po 

njihovem mnenju priprava njihovih učencev na letošnji NPZ iz slovenščine. Pomembnost smo 

merili s 5-stopenjsko Likertovo lestvico, na kateri 1 pomeni ni pomembna, 5 pa zelo 

pomembna.  Vidimo lahko, da 38 % anketiranih učiteljev meni, da priprava učencev na letošnji 

NPZ iz slovenščine ni bila pomembna, 34 % učiteljev meni, da ni bila niti pomembna niti 

nepomembna, 28 % učiteljev pa meni, da je bila priprava učencev na letošnji NPZ iz 

slovenščine pomembna oz. zelo pomembna. V povprečju anketiranci menijo, da priprava 

njihovih učencev na letošnji NPZ iz slovenščine ni bila pomembna; na to kaže tudi povprečje, 

ki znaša 2,8. 

 

a) Zanimalo nas je, kaj menijo učitelji o svojem trudu v zvezi z reševanjem NPZ iz slovenščine 

v 3. razredu glede na delovno dobo. 

 

Preverjali smo, ali se povprečna vrednost spremenljivke razlikuje med dvema skupinama enot, 

zato smo izvedli t-test neodvisnih vzorcev (ang. Independent-Samples T-test).   

 

Preglednica 59: Opisne statistike za mnenje učiteljev o njihovem trudu z zvezi z reševanjem 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu glede na delovno dobo (n = 32) 

 
Delovna doba 

Število 

anketirancev 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Na petstopenjski lestvici 

ocenite, kako pomembna je 

bila po Vašem mnenju priprava 

Vaših učencev na letošnji NPZ 

iz slovenščine. 

Manj kot 10 let 14 3,07 ,917 

Več kot 10 let 18 2,56 1,199 

 

Iz Preglednice 59 z opisnimi statistikami lahko razberemo, da je povprečna ocena mnenja 

učiteljev o njihovem trudu v zvezi z reševanjem NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri učiteljih z 

manj kot 10 let delovne dobe 3,07, s standardnim odklonom 0,917, pri učiteljih z več kot 10 let 

delovne dobe pa je nižja, in sicer 2,56, s standardnim odklonom 1,199. 
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Preglednica 60: T-test za neodvisne vzorce med mnenjem učiteljev o njihovem trudu z zvezi z 

reševanjem NPZ iz slovenščine v 3. razredu glede na delovno dobo 

  

Levenov 

test za 

določanje 

enakosti 

varianc 

t-test za enakost povprečij 

F 
Sig

. 
t sp 

Sig. (2-

stransk

a) 

Povprečn

a razlika 

Standard

na napaka 

razlike 

95% 

interval 

zaupanja za 

razliko 

Sp. 

mej

a 

Zg. 

meja 

Na 

petstopenjs

ki lestvici 

ocenite, 

kako 

pomembna 

je bila po 

Vašem 

mnenju 

priprava 

vaših 

učencev na 

letošnji 

NPZ iz 

slovenščine

. 

Predpostavlje

ne enake 

variance 

2,38

9 

,13

3 

1,33

3 
30 ,193 ,516 ,387 

-

,274 

1,30

6 

Predpostavlje

ne različne 

variance 

    
1,37

9 

29,99

8 
,178 ,516 ,374 

-

,248 

1,28

0 

 

V Preglednici 60 vidimo, da na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne hipoteze 

o enakosti varianc. Pri 5-odstotni stopnji značilnosti torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze, 

ki pravi, da sta varianci spremenljivke mnenje učiteljev o njihovem trudu v zvezi z reševanjem 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu enaki v obeh skupinah (F = 2,389, p = 0,133). Vrednost testne 

statistike t je 1,333, njena statistična značilnost pa je 0,193 (dvostranski test). S 5-odstotno 

stopnjo značilnosti ne moremo zavrniti ničelne domneve, kar pomeni, da med učitelji, ki imajo 

manj kot 10 let delovne dobe, in učitelji, ki imajo več kot 10 let delovne dobe, ni statistično 

značilnih razlik.  

 

b) Zanimalo nas je, kaj menijo učitelji o svojem trudu v zvezi z reševanjem NPZ iz slovenščine 

v 3. razredu glede na poučevanje. 

 

Preverjali bomo ali se povprečna vrednost spremenljivke razlikuje med dvema skupinama enot, 

zato smo izvedli t-test neodvisnih vzorcev (ang. Independent-Samples T-test).   
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Preglednica 61: Opisne statistike za mnenje učiteljev o njihovem trudu z zvezi z reševanjem 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu glede na poučevanje (n = 32) 

 V zadnjih 5 letih 

sem poučeval/-a 

učence 3. razreda 

Število 

anketirancev 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Na petstopenjski lestvici ocenite, 

kako pomembna je bila po Vašem 

mnenju priprava vaših učencev na 

letošnji NPZ iz slovenščine. 

Samo letos. 10 3,10 1,101 

Večkrat. 22 2,64 1,093 

 

Povprečna ocena mnenja učiteljev o svojem trudu v zvezi z reševanjem NPZ iz slovenščine v 

3. razredu pri učiteljih, ki učence 3. razreda poučujejo samo letos, je 3,10, s standardnim 

odklonom 1,101, pri učiteljih, ki so v 3. razredu poučevali že večkrat, pa je nižja, in sicer 2,64, 

s standardnim odklonom 1,093. 

 

Preglednica 62: T-test za neodvisne vzorce med mnenjem učiteljev o njihovem trudu z zvezi z 

reševanjem NPZ iz slovenščine v 3. razredu glede na poučevanje 

  

Levenov 

test za 

določanje 

enakosti 

varianc 

t-test za enakost povprečij 

F Sig. t sp 

Sig. (2-

stranska

) 

Povprečn

a razlika 

Standardn

a napaka 

razlike 

95% 

interval 

zaupanja za 

razliko 

Sp. 

mej

a 

Zg. 

meja 

Na 

petstopenjs

ki lestvici 

ocenite, 

kako 

pomembna 

je bila po 

Vašem 

mnenju 

priprava 

vaših 

učencev na 

letošnji 

NPZ iz 

slovenščine

. 

Predpostavlje

ne enake 

variance 

,00

5 

,94

5 

1,11

0 
30 ,276 ,464 ,418 

-

,389 

1,31

7 

Predpostavlje

ne različne 

variance 

    
1,10

7 

17,38

3 
,283 ,464 ,419 

-

,419 

1,34

6 

 

Na osnovi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne hipoteze o enakosti varianc. Pri 5-

odstotni stopnji značilnosti torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze, ki pravi, da sta varianci 

spremenljivke mnenje učiteljev o njihovem trudu v zvezi z reševanjem NPZ iz slovenščine v 3. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

76 

razredu enaki v obeh skupinah (F = 0,005, p = 0,945). Vrednost testne statistike t je 1,110, njena 

statistična značilnost pa je 0,276 (dvostranski test). S 5-odstotno stopnjo značilnosti ne moremo 

zavrniti ničelne domneve, kar pomeni, da med učitelji, ki učence 3. razreda poučujejo samo 

letos, in učitelji, ki so v 3. razredu poučevali poučujejo večkrat, ni statistično značilnih razlik.  

 

RV7: Kaj menijo učitelji o pripravi na NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri pouku?  

 

V Preglednici 63 smo prikazali, ali so anketirani učitelji svoje učence pri pouku posebej 

pripravljali na reševanje NPZ iz slovenščine.  

 

Preglednica 63: Število in odstotek anketiranih učiteljev in njihovo mnenje za pripravo na 

reševanje NPZ iz slovenščine (n = 32) 

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Da. 17 53 % 

Ne. 15 47 % 

Skupaj 32 100 % 

 

Vidimo lahko, da je 53 % učiteljev svoje učence pri pouku posebej pripravljali na reševanje 

NPZ iz slovenščine, 47 % pa ne. 

 

Učitelje, ki so učence pripravljali na reševanje NPZ, smo povprašali, s čim so si pomagali, ko 

so učence pripravljali na NPZ iz slovenščine.  

 

Preglednica 64: Število in odstotek anketiranih učiteljev, ter njihovi pripomočki pri pripravi 

na NPZ iz slovenščine (n = 34) 
 

Frekvenca Odstotek 

Z nalogami v delovnem zvezku. 16 47 % 

Z učbenikom za slovenščino. 14 41 % 

Z nalogami s spleta. 1 3 % 

Drugo: Delovni listi. 3 9 % 

SKUPAJ 34 100 % 

 

Vidimo lahko, da si je 47 % učiteljev pomagalo z nalogami v delovnem zvezku, 41 % učiteljev 

z učbenikom za slovenščino, 9 % učiteljev z delovnimi listi in 3 % učiteljev z nalogami s spleta. 

 

V Preglednici 65 smo prikazali, čému so anketirani učitelji pri pripravi na NPZ iz slovenščine 

posvetili največ pozornosti. 
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Preglednica 65: Število in odstotek anketiranih učiteljev, ter naloge, ki so jim posvetili največ 

pozornosti pri pripravi na NPZ iz slovenščine (n = 53) 
 

Frekvenca Odstotek 

Branju raznih neumestnostih besedil. 12 23 % 

Nalogam, povezanim z razumevanjem prebranega. 12 23 % 

Skladenjskim nalogam. 6 11 % 

Pravopisnim nalogam. 10 19 % 

Metajezikovnim nalogam. 6 11 % 

Pisanju kratkega neumetnostnega besedila. 6 11 % 

Drugo: Iskanje bistvenih podatkov v neumetnostnih besedilih. 1 2 % 

SKUPAJ 53 100 % 

 

Vidimo lahko, da je 23 % učiteljev največ pozornosti posvetilo bodisi branju raznih 

neumetnostnih besedil bodisi nalogam, povezanim z razumevanjem prebranega, 19 % učiteljev 

je največ pozornosti posvečalo pravopisnim nalogam, 11 % učiteljev skladenjskim nalogam, 

metajezikovnim nalogam ali pisanju kratkega neumetnostnega besedila. 2 % učiteljev sta največ 

pozornosti posvetila iskanju bistvenih podatkov v neumetnostnih besedilih.  

 

a) Zanimalo nas je, kaj menijo učitelji o pripravi na NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri pouku 

glede na delovno dobo. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali Pearsonov 

hi-kvadrat, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne tabele višje od 5.  

 

Preglednica 66: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različno delovno dobo glede na 

pripravo na NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri pouku (n = 32) 

 Ali ste svoje učence pri pouku posebej pripravljali na 

reševanje letošnjega NPZ iz slovenščine? Skupaj 

Da. Ne. 

Delovna 

doba  

Manj kot 10 

let 

f 10 4 14 

f % 71,4 % 28,6 % 100,0 % 

Več kot 10 

let 

f 7 11 18 

f % 38,9 % 61,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 17 15 32 

f % 53,1 % 46,9 % 100,0 % 

 

Preglednica 67: Hi-kvadrat 

 

Vrednost sp 
p vrednost 

(2-stranska) 

Natančna p 

vrednost (2-

stranska) 

Natančna p 

vrednost (1-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,348a 1 ,067   

Yatesov popravek 2,169 1 ,141   

Kullbackov preizkus 3,428 1 ,064   

Fisherjev natančni test    ,087 ,070 

Linearna povezanost 3,244 1 ,072   

Število anketirancev 32     

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  
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Vrednost Pearsonovega hi-kvadrata ni statistično pomembna na ravni 0,05 (p = 0,067, p > 0,05). 

Hipotezo neodvisnosti ne moremo zavrniti s tveganjem 5 %. Preverjali smo, ali med učitelji, ki 

imajo različno delovno dobo, obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o pripravi na 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri pouku. Med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, ne 

obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o pripravi na NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu pri pouku. O povezanosti med delovno dobo in mnenjem o pripravi na NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu pri pouku ne moremo trditi ničesar. Lahko pa trdimo, da za naš vzorec 

velja, da večina učiteljev, ki imajo manj kot 10 let delovne dobe (71 %), pravi, da so učence pri 

pouku posebej pripravljali na NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Učitelji, ki imajo več kot 10 let 

delovne dobe (61 %), pa učencev pri pouku niso posebej pripravljali na NPZ iz slovenščine v 

3. razredu. 

 

b) Zanimalo nas je, kaj menijo učitelji o pripravi na NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri pouku 

glede na poučevanje. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.  

 

Preglednica 68: Število in odstotek anketiranih učiteljev z različnim poučevanjem glede na 

pripravo na NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri pouku (n = 32) 

 Ali ste svoje učence pri pouku posebej 

pripravljali na reševanje letošnjega NPZ iz 

slovenščine? 
Skupaj 

Da. Ne. 

V zadnjih 5 letih sem 

poučeval/-a učence 3. 

razreda  

Samo 

letos. 

f 8 2 10 

f % 80,0 % 20,0 % 100,0 % 

Večkrat. 
f 9 13 22 

f % 40,9 % 59,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 17 15 32 

f % 53,1 % 46,9 % 100,0 % 

 

Preglednica 69: Kullbackov preizkus 

 

Vrednost sp 
p vrednost 

(2-stranska) 

Natančna p 

vrednost (2-

stranska) 

Natančna p 

vrednost (1-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 4,219a 1 ,040   

Yatesov popravek 2,795 1 ,095   

Kullbackov preizkus 4,461 1 ,035   

Fisherjev natančni test    ,060 ,046 

Linearna povezanost 4,087 1 ,043   

Število anketirancev 32     

a. 1 celica (25,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,035; p < 0,05). Preverjali smo, ali med učitelji, ki imajo različno poučevanje 

(samo letos in večkrat), obstajajo statistično pomembne razlike pri pripravi na reševanje NPZ 
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iz slovenščine v 3. razredu. Iz Preglednice 69 lahko razberemo, da med učitelji, ki imajo 

različno poučevanje, obstajajo statistično pomembne razlike glede priprave na reševanje NPZ 

iz slovenščine v 3. razredu. Za naš vzorec velja, da večina učiteljev, ki 3. razred učijo samo 

letos (80 %), pravi, da so se pri pouku posebej pripravljali na NPZ iz slovenščine, medtem ko 

učitelji, ki so v 3. razredu poučevali že večkrat, pravijo, da pri pouku učencev niso posebej 

pripravljali na NPZ iz slovenščine (59 %). 

 

RV7.1: Kaj menijo učenci o pripravi na NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri pouku?  

 

Preglednica 70: Število in odstotek anketiranih učencev glede na pripravo na reševanje NPZ 

iz slovenščine pri pouku (n = 179) 

Ali ste se pri pouku posebej pripravljali na reševanje NPZ iz slovenščine? 

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Da. 131 73 % 

Ne. 48 27 % 

Skupaj 179 100 % 

 

V Preglednici 70 smo prikazali, ali so se učenci pri pouku posebej pripravljali na reševanje NPZ 

iz slovenščine. Vidimo lahko, da 73 % anketiranih učencev pravi, da so se pri pouku posebej 

pripravljali na reševanje NPZ iz slovenščine, 27 % učencev pa pravi, da se na reševanje NPZ 

iz slovenščine pri pouku niso posebej pripravljali.  

 

a) Zanimalo nas je, kaj menijo učenci o pripravi na NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri pouku 

glede na spol. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama smo izračunali Pearsonov 

hi-kvadrat, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne tabele višje od 5.  

 

Preglednica 71: Število in odstotek anketiranih učencev po spolu glede na pripravo na 

reševanje NPZ iz slovenščine pri pouku (n = 179) 

 Ali ste se pri pouku posebej pripravljali na reševanje NPZ iz 

slovenščine? Skupaj 

Da. Ne. 

Spol 

Moški 
f 67 28 95 

f % 70,5 % 29,5 % 100,0 % 

Ženski 
f 64 20 84 

f % 76,2 % 23,8 % 100,0 % 

Skupaj 
f 131 48 179 

f % 73,2 % 26,8 % 100,0 % 
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Preglednica 72: Hi-kvadrat 

 

Vrednost sp 
p vrednost 

(2-stranska) 

Natančna p 

vrednost (2-

stranska) 

Natančna p 

vrednost (1-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,729a 1 ,393   

Yatesov popravek ,469 1 ,494   

Kullbackov preizkus ,732 1 ,392   

Fisherjev natančni test    ,404 ,247 

Linearna povezanost ,725 1 ,395   

Število anketirancev 179     

a. 0 celic (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrata ni statistično pomembna na ravni 0,05 (p = 0,393, p > 0,05). 

Hipotezo neodvisnosti ne moremo zavrniti s tveganjem 5 %. Preverjali smo, ali med učenci po 

spolu obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o pripravi na reševanje NPZ iz 

slovenščine pri pouku, in ugotovili, da statistično pomembne razlike ne obstajajo. O 

povezanosti med spolu in mnenju o pripravi na NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri pouku ne 

moremo trditi ničesar. Lahko pa trdimo, da za naš vzorec velja, da večina učencev (71 %) in 

učenk (76 %) pravi, da so se pri pouku posebej pripravljali na NPZ iz slovenščine v 3. razredu. 

 

b) Zanimalo nas je, kaj menijo učenci o pripravi na NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri pouku 

glede na zadnjo doseženo oceno pri slovenščini. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama, smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.  

 

Preglednica 69: Število in odstotek anketiranih učencev po zadnji doseženi oceni pri slovenščini 

glede na pripravo na reševanje NPZ iz slovenščine pri pouku (n = 179) 

 Ali ste se pri pouku posebej pripravljali na 

reševanje NPZ iz slovenščine? Skupaj 

Da. Ne. 

Katero oceno si nazadnje 

dobil? 

1 
f 1 2 3 

f % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

2 
f 5 2 7 

f % 71,4 % 28,6 % 100,0 % 

3 
f 31 8 39 

f % 79,5 % 20,5 % 100,0 % 

4 
f 49 21 70 

f % 70,0 % 30,0 % 100,0 % 

5 
f 45 15 60 

f % 75,0 % 25,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 131 48 179 

f % 73,2 % 26,8 % 100,0 % 
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Preglednica 73: Kullbackov preizkus 

 
Vrednost sp 

p vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,691a 4 ,449 

Kullbackov preizkus 3,372 4 ,498 

Linearna povezanost ,200 1 ,655 

Število anketirancev 179   

a.3 celice (30,0 %) imajo manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,498; p > 0,05). Preverjali smo, ali med učenci po zadnji pridobljeni oceni 

obstajajo  statistično pomembne razlike pri pripravi na reševanje NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu pri pouku, in ugotovili, da statistično pomembnih razlik ni. O povezanosti med zadnjo 

pridobljeno oceno pri slovenščini in pripravi na reševanje NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri 

pouku ne moremo trditi ničesar. Lahko pa trdimo, da za naš vzorec velja, da večina učencev 

(67 %), ki so kot zadnjo pridobljeno oceno pri slovenščini dobili oceno 1, pravi, da se niso 

posebej pripravljali pri pouku na reševanje NPZ iz slovenščine v 3. razredu, 71 % učencev, ki 

so kot zadnjo pridobljeno oceno pri slovenščini dobili oceno 2, pravi, da so se posebej 

pripravljali pri pouku na reševanje NPZ iz slovenščine v 3. razredu, 80 % učencev, ki so kot 

zadnjo pridobljeno oceno pri slovenščini dobili oceno 3, pravi, da so se posebej pripravljali pri 

pouku na reševanje NPZ iz slovenščine v 3. razredu, prav tako meni tudi 80 % učencev, ki so 

kot zadnjo oceno dobili oceno 4, in 75 % učencev, ki so kot zadnjo oceno dobili oceno 5. 

 

RV8: Ali bodo učitelji ocene NPZ iz slovenščine  upoštevali pri zaključevanju končnih 

ocen pri tem predmetu?   

 

V Preglednici 74 smo prikazali mnenje anketiranih učiteljev o tem, ali bodo dosežke učencev 

na NPZ iz slovenščine upoštevali pri končni oceni posameznega učenca. 

 

Preglednica 74: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na to ali bodo ocene NPZ 

upoštevali pri določevanju končnih ocen pri tem predmetu (n = 32) 

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Da. 4 13 % 

Da, če bo učenec med oceno. 9 28 % 

Ne. 19 59 % 

Skupaj 32 100 % 

 

Vidimo lahko, da kar 59 % učiteljev dosežke učencev na NPZ iz slovenščine ne bo upoštevalo 

pri končni oceni posameznega učenca, 28 % učiteljev bo dosežke učencev na NPZ iz 

slovenščine upoštevalo pri končni oceni posameznega učenca, če bo učenec med oceno, in  13 

% učiteljev bo dosežke učencev na letošnjem NPZ iz slovenščine upoštevalo pri končni oceni 

posameznega učenca. 
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a) Zanimalo nas je, ali bodo učitelji ocene NPZ iz slovenščine  upoštevali pri določanju 

končnih ocen pri tem predmetu in kako se njihovo mnenje o tem razlikuje glede na delovno 

dobo. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljivkama smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele manjše od 5.  

 

Preglednica 75: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na to, ali bodo ocene NPZ 

upoštevali pri določanju končnih ocen pri tem predmetu glede na delovno dobo (n = 32) 

 Ali boste dosežke učencev na letošnjem NPZ iz 

slovenščine upoštevali pri končni oceni 

posameznega učenca? Skupaj 

Da. 
Da, če bo učenec med 

oceno. 
Ne. 

Delovna 

doba  

Manj kot 10 

let 

f 2 4 8 14 

f % 14,3 % 28,6 % 57,1 % 100,0 % 

Več kot 10 let 
f 2 5 11 18 

f % 11,1 % 27,8 % 61,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 4 9 19 32 

f % 12,5 % 28,1 % 59,4 % 100,0 % 

 

Preglednica 76: Kullbackov preizkus 

 
Vrednost sp 

p vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,086a 2 ,958 

Kullbackov preizkus ,086 2 ,958 

Linearna povezanost ,078 1 ,780 

Število anketirancev 32   

a. 3 celice (50,0 %) imajo manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,958; p > 0,05). Preverjali smo, ali med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, 

obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o upoštevanju dosežkov na NPZ iz 

slovenščine njihovih učencev pri končni oceni slovenščine. Med učitelji, ki imajo različno 

delovno dobo, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o upoštevanju dosežkov 

na NPZ iz slovenščine njihovih učencev pri končni oceni slovenščine. O povezanosti med 

delovno dobo in mnenjem o upoštevanju dosežkov na NPZ iz slovenščine njihovih učencev pri 

končni oceni slovenščine ne moremo trditi ničesar. Lahko pa trdimo, da za naš vzorec velja, da 

večina učiteljev, ki imajo manj kot 10 let delovne dobe (57 %), pravi, da ne bodo upoštevali 

dosežkov na NPZ iz slovenščine pri končni oceni slovenščine, prav tako pravi tudi 61 % 

učiteljev, ki imajo več kot 10 delovne dobe. 
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b) Zanimalo nas je, ali bodo učitelji ocene NPZ iz slovenščine  upoštevali pri določanju 

končnih ocen pri tem predmetu in kako se njihovo mnenje o tem razlikuje glede na 

poučevanje. 

 

Preglednica 77: Število in odstotek anketiranih učiteljev glede na to ali bodo ocene NPZ 

upoštevali pri določanju končnih ocen pri tem predmetu glede na poučevanje (n = 32) 

 Ali boste dosežke učencev na letošnjem NPZ iz 

slovenščine upoštevali pri končni oceni 

posameznega učenca? Skupaj 

Da. 
Da, če bo učenec 

med oceno. 
Ne. 

V zadnjih 5 letih 

sem poučeval/-a 

učence 3. razreda  

Samo 

letos. 

f 2 2 6 10 

f % 20,0 % 20,0 % 60,0 % 100,0 % 

Večkrat. 
f 2 7 13 22 

f % 9,1 % 31,8 % 59,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 4 9 19 32 

f % 12,5 % 28,1 % 59,4 % 100,0 % 

 

Preglednica 78: Kullbackov preizkus 

 
Vrednost sp 

p vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,997a 2 ,607 

Kullbackov preizkus ,971 2 ,615 

Linearna povezanost ,133 1 ,715 

Število anketirancev 32   

a. 3 celice (50, 0 %) imajo manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,615; p > 0,05). Preverjali smo, ali med učitelji, ki imajo različno poučevanje 

(samo letos ali večkrat), obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o upoštevanju 

dosežkov na NPZ iz slovenščine njihovih učencev pri končni oceni slovenščine. Med učitelji, 

ki imajo različno poučevanje, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o 

upoštevanju dosežkov na NPZ iz slovenščine njihovih učencev pri končni oceni slovenščine. O 

povezanosti med poučevanjem in mnenjem o upoštevanju dosežkov na NPZ iz slovenščine 

njihovih učencev pri končni oceni slovenščine ne moremo trditi ničesar. Lahko pa trdimo, da 

za naš vzorec velja, da večina učiteljev, ki 3. razred poučujejo samo letos (60 %), pravi, da ne 

bodo upoštevali dosežkov na NPZ iz slovenščine pri končni oceni slovenščine, prav tako pravi 

tudi 59 % učiteljev, ki so v 3. razredu poučevali že večkrat.  

 

RV9: Kaj menijo učitelji o vplivu NPZ na svoj pouk v prihodnje?  

 

Preglednica 79: Število in odstotek anketiranih učiteljev in njihovo mnenje o vplivu NPZ na 

njihov pouk v prihodnje (n = 32) 

 Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Da. 15 47 % 

Ne. 17 53 % 

Skupaj 32 100 % 
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V Preglednici 79 smo prikazali, ali bodo anketiranci zaradi dosežkov svojih učencev na NPZ iz 

slovenščine kaj spremenili pri pouku slovenščine v prihodnjem šolskem letu. Vidimo lahko, da 

53 % anketiranih učiteljev v prihodnjem šolskem letu pri pouku slovenščine ne bo spremenilo 

ničesar, 47 % učiteljev pa bo nekaj spremenilo.  

 

Anketirane učitelje smo prosili, da naj pojasnijo odgovore na prejšnje vprašanje.   

 

Dobili smo odgovore, ki smo jih združili v dva sklopa, ker so se odgovori zelo ponavljali: 

 

 Odgovori učiteljev, ki so odgovorili, da bodo pri pouku slovenščine nekaj spremenili, npr.:  

 

»Pri pouku bom uporabljala več takšnih tipov nalog, ki jih je vseboval NPZ. Predvsem jih bom 

spodbujala k branju – zelo so bili počasni pri razumevanju prebranega in pisanju neumetnostnih 

besedil. Učence bom navajala v natančno branje in razumevanje navodil, ter v preverjanje 

lastnega dela. Strožja bom tudi pri vrednotenju odgovorov.« 

 

 Odgovori učiteljev, ki so odgovorili, da pri pouku slovenščine ne bodo spremenili ničesar, 

npr.:  

 

»Takšne tipe nalog delamo že pri pouku – še veliko več, kar zahteva NPZ. Učenci so tako vajeni 

na tak način reševati naloge. Vrednotenje nalog vzame veliko časa in nekatere možnosti 

vrednotenja so nerealne – npr. če pri Petra ne naredi črtice na t, izgubi 0,5 oz. 1 točko.« 

 

a) Zanimalo nas je, kaj menijo učitelji o vplivu NPZ na svoj pouk v prihodnje glede na 

delovno dobo. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljikama smo izračunali Pearsonov 

hi-kvadrat, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne tabele višje od 5.  

 

Preglednica 80: Število in odstotek anketiranih učiteljev in njihovo mnenje o vplivu NPZ na 

njihov pouk v prihodnje glede na delovno dobo (n = 32) 

 Ali boste zaradi dosežkov svojih učencev na letošnjem 

NPZ iz slovenščine kaj spremenili pri pouku 

slovenščine v prihodnjem šolskem letu? 
Skupaj 

Da. Ne. 

Delovna 

doba  

Manj kot 

10 let 

f 8 6 14 

f % 57,1 % 42,9 % 100,0 % 

Več kot 

10 let 

f 7 11 18 

f % 38,9 % 61,1 % 100,0 % 

Skupaj 
f 15 17 32 

f % 46,9 % 53,1 % 100,0 % 
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Preglednica 81: Hi-kvadrat 

 

Vrednost sp 
p vrednost 

(2-stranska) 

Natančna p 

vrednost (2-

stranska) 

Natančna p 

vrednost (1-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 1,054a 1 ,305   

Yatesov popravek ,448 1 ,503   

Kullbackov preizkus 1,058 1 ,304   

Fisherjev natančni test    ,476 ,252 

Linearna povezanost 1,021 1 ,312   

Število anketirancev 32     

a. 0 celic (0, 0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Pearsonovega hi-kvadrata ni statistično pomembna na ravni 0,05 (p = 0,305, p > 0,05). 

Hipoteze neodvisnosti ne moremo zavrniti s tveganjem 5 %. Preverjali smo, ali med učitelji, ki 

imajo različno delovno dobo, obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o vplivu NPZ 

na njihov pouk slovenščine v prihodnjem šolskem letu. Iz Preglednice 81 vidimo, da med 

učitelji, ki imajo različno delovno dobo, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede 

mnenja o vplivu NPZ na njihov pouk slovenščine v prihodnjem šolskem letu. O povezanosti 

med delovno dobo in mnenjem o vplivu NPZ na njihov pouk slovenščine v prihodnjem šolskem 

letu ne moremo trditi ničesar. Lahko pa trdimo, da za naš vzorec velja, da večina učiteljev, ki 

imajo manj kot 10 let delovne dobe (57 %), meni, da bo NPZ vplival na njihov pouk slovenščine 

v prihodnjem šolskem letu. Učitelji, ki imajo več kot 10 let delovne dobe (61 %), pa menijo, da 

NPZ ne bo vplival na njihov pouk slovenščine v prihodnjem šolskem letu. 

 

b) Zanimalo nas je, kaj menijo učitelji o vplivu NPZ na svoj pouk v prihodnje glede na 

poučevanje. 

 

Za preverjanje, ali obstaja povezanost med obema spremenljikama, smo izračunali 

Kullbackovo 2Î-vrednost, ker so teoretične frekvence v posameznih celicah kontingenčne 

tabele, manjše od 5.  

 

Preglednica 82: Število in odstotek anketiranih učiteljev in njihovo mnenje o vplivu NPZ na 

njihov pouk v prihodnje glede na poučevanje (n = 32) 

 Ali boste zaradi dosežkov svojih učencev na 

letošnjem NPZ iz slovenščine kaj spremenili 

pri pouku slovenščine v prihodnjem šolskem 

letu? 

Skupaj 

Da. Ne. 

V zadnjih 5 letih sem 

poučeval/-a učence 3. 

razreda  

Samo 

letos. 

f 7 3 10 

f % 70,0 % 30,0 % 100,0 % 

Večkrat. 
f 8 14 22 

f % 36,4 % 63,6 % 100,0 % 

Skupaj 
f 15 17 32 

f % 46,9 % 53,1 % 100,0 % 
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Preglednica 83: Kullbackov preizkus 

 

Vrednost sp 
p vrednost 

(2-stranska) 

Natančna p 

vrednost (2-

stranska) 

Natančna p 

vrednost (1-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,124a 1 ,077   

Yatesov popravek 1,919 1 ,166   

Kullbackov preizkus 3,178 1 ,075   

Fisherjev natančni test    ,128 ,083 

Linearna povezanost 3,026 1 ,082   

Število anketirancev 32     

a. 1 celica (0,0 %) ima manj kot 5 pričakovanih frekvenc.  

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna na ravni 

α = 0,05 (p = 0,077 p > 0,05). Preverjali smo, ali med učitelji, ki imajo različno poučevanje 

(samo letos ali večkrat), obstajajo statistično pomembne razlike pri mnenju o vplivu NPZ na 

njihov pouk slovenščine v prihodnjem šolskem letu. Med učitelji, ki imajo različno poučevanje, 

ne obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o vplivu NPZ na njihov pouk 

slovenščine v prihodnjem šolskem letu. O povezanosti med poučevanjem in mnenju o vplivu 

NPZ na njihov pouk slovenščine v prihodnjem šolskem letu ne moremo trditi ničesar. Lahko 

pa trdimo, da za naš vzorec velja, da večina učiteljev, ki 3. razred poučujejo samo letos (70 %), 

pravi, da bo NPZ vplival na njihov pouk slovenščine v prihodnjem šolskem letu, medtem ko 64 

% učiteljev, ki so v 3. razredu poučevali že večkrat, pravi, da NPZ ne bo vplival na njihov pouk 

slovenščine v prihodnjem šolskem letu. 
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE  

 

V magistrskem delu smo raziskovali mnenje učiteljev in učencev 3. razreda o NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu OŠ. Zanimala nas je primerjava med mnenji, ki jih imajo učitelji o 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu glede na različno delovno dobo in pogostost poučevanja v 3. 

razredu. Primerjali smo mnenja učiteljev, ki poučujejo manj kot 10 let in več kot 10 let, oz. 

mnenja učiteljev, ki so v 3. razredu poučevali samo eno/to leto ali večkrat. Raziskali smo razliko 

v mnenjih učencev o NPZ iz slovenščine v 3. razredu, in sicer glede na spol in njihovo zadnjo 

pisno oceno, pridobljeno pri slovenščini. Za namen raziskave smo sestavili dva anketna 

vprašalnika, in sicer enega za učitelje in drugega za učence. Vprašalnika sta vsebovala 

vprašanja, ki so se navezovala na pisni preizkus NPZ, ki so ga učenci pisali v šolskem letu 

2017/18.  

 

Splošno mnenje učiteljev 3. razreda v šolskem letu 2017/18 o smiselnosti reševanja NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu je, da se jim le-ta zdi smiseln. Malo več kot polovica učiteljev (53 %) 

je odgovorila, da se jim NPZ zdi smiseln, ker z rezultati NPZ pridobijo povratno informacijo o 

znanju tretješolcev v Sloveniji. Pravijo, da z NPZ dobimo vpogled v funkcionalno pismenost 

učencev in preverjamo splošno znanje učencev po koncu prvega triletja. Nekateri so mnenja, 

da jim testi na nacionalni ravni pomagajo pri samoevalvaciji lastnega dela (vidijo način 

postavljanja vprašanj, vsebine nalog ipd.).   

 

Zanimalo nas je, ali učenci 3. razreda vedo, s katerim namenom rešujejo NPZ iz slovenščine. 

Kar 44 % učencev ne ve, s katerim namenom pišejo NPZ iz slovenščine v 3. razredu, medtem 

ko 43 % učencev pravi, da NPZ rešujejo z namenom, da se preveri njihovo znanje ali da dobijo 

oceno. 13 % učencev pa meni, zato, da bi izboljšali svoje znanje in ga utrdili.  

 

Učitelje smo povprašali, ali je dosežek NPZ iz slovenščine v 3. razredu dober pokazatelj znanja 

učencev. Povprečna ocena učiteljev je bila 3,28 (od 5), kar pomeni, da učitelji v povprečju 

menijo, da je NPZ dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščina v 3. razredu. 

 

Polovica učiteljev meni, da so bili rezultati njihovih učencev na NPZ iz slovenščine 

pričakovani, 34 % učiteljev, da so pričakovali boljše dosežke svojih učencev, 16 % učiteljev 

pa, da slabše. 

 

O zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu so nas zanimala tako mnenja učiteljev kot tudi 

učencev. Večina učiteljev (75 %) je odgovorila, da je bil NPZ iz slovenščine ravno prav 

zahteven. Učiteljem so se na preizkusu zdele najzahtevnejše naloge, ki so preverjale 

razumevanje prebranega besedila, naloga za razlago pomena besed ter pisanje kratkega 

neumetnostnega besedila. Učenci so v večini (64 %) odgovorili, da je bil NPZ iz slovenščine 

lahek. Kar 59 % učencev je trdilo, da so bile naloge na NPZ enako težke kot naloge, ki jih delajo 

pri pouku ali pišejo na pisnem preizkusu znanja iz slovenščine.  

 

Učitelje smo povprašali, ali so se učenci po njihovem mnenju potrudili, da bi čim bolje rešili 

NPZ iz slovenščine. Večina anketiranih učiteljev (88 %) pravi, da so se učenci potrudili. 
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Zanimalo nas je tudi, kako stresno je bilo po njihovem mnenju reševanje NPZ iz slovenščine 

za njihove učence. 59 % učiteljev pravi, da reševanje NPZ iz slovenščine za njihove učence ni 

bilo stresno.  

 

Tudi učence smo vprašali, ali so se pri reševanju NPZ iz slovenščine potrudili. 99 % učencev 

je odgovorilo, da so se potrudili po svojih najboljših močeh. Zanimalo nas je tudi, ali jih je bilo 

pisanja NPZ iz slovenščine kaj strah. 66 % učencev je odgovorilo, da jih ni bilo strah.  

 

Zanimalo nas je tudi, kako stresen je bil NPZ iz slovenščine za učitelje. Povprečno mnenje 

anketiranih učiteljev je 3,2 (od 5); to pomeni, da anketirani učitelji v večini menijo, da je bil to 

leto NPZ iz slovenščine zanje stresen.  

 

Učitelje smo nadalje vprašali, kako pomembna je bila po njihovem mnenju priprava učencev 

na NPZ iz slovenščine. V povprečju anketiranci menijo, da priprava njihovih učencev na 

letošnji NPZ iz slovenščine ni bila pomembna; na to kaže tudi povprečje, ki znaša 2,8 (od 5).  

 

53 % učiteljev je svoje učence pri pouku posebej pripravljala na reševanje letošnjega NPZ iz 

slovenščine, 47 % učiteljev pa ne. Med tretješolci pa je jih je 73 % potrdilo, da so se pri pouku 

pripravljali na pisanje NPZ iz slovenščine.  

 

Učitelji, ki so učence pripravljali na NPZ iz slovenščine, so si pri pripravah pomagali z 

nalogami v delovnem zvezku (47 % učiteljev) in z učbenikom za slovenščino (41 %). 9 % 

učiteljev si je pomagalo z delovnimi listi in 3 % učiteljev z nalogami s spleta. Največ pozornosti 

so učitelji pri pripravi namenili branju razih neumetnostnih besedil in nalogam, povezanim z 

razumevanjem prebranega (23 %).  

 

V raziskavi nas je zanimalo, ali bodo učitelji dosežke učencev pri NPZ iz slovenščine upoštevali 

pri določanju končnih ocen pri tem predmetu. 59 % učiteljev dosežkov učencev na NPZ iz 

slovenščine pri končni oceni ne bo upoštevalo, 28 % učiteljev pa jih bo le, če bo učenec med 

oceno. 13 % učiteljev bo dosežke učencev na letošnjem NPZ iz slovenščine upoštevalo pri 

končni oceni posameznega učenca. 

 

53 % učiteljev je napisalo, da v prihodnje pri pouku slovenščine v 3. razredu zaradi dosežkov 

učencev pri NPZ ne bodo spreminjali ničesar, ker po njihovem mnenju pri pouku delajo še 

veliko več, kot preverja NPZ.  47 % učiteljev bo v pouk vneslo nekaj sprememb; pravijo, da 

bodo uporabljali več takšnih tipov nalog, kot jih je vseboval NPZ, učence bodo spodbujali k 

branju in razumevanju navodil ter k preverjanju lastnega dela. Nekateri pa dodajajo, da bodo 

poostrili kriterije za vrednotenje izdelkov učencev pri notranjem ocenjevanju.  
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4.1 RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA DELOVNO DOBO 

 

a) O smiselnosti reševanja NPZ iz slovenščine  

 

Med učitelji z različno delovno dobo ni prišlo do statistično pomembnih razlik glede mnenja o 

smiselnosti reševanja NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Za naš vzorec velja, da večina učiteljev 

(57 %), ki imajo manj kot 10 let delovne dobe, meni, da je NPZ iz slovenščine v 3. razredu 

smiseln. 50 % učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe, pa so neodločeni pri tem, ali je 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu smiseln ali ne.  

 

b) O tem, ali je NPZ dober pokazatelj znanja učencev 

 

Med učitelji z manj kot 10 let delovne dobe in učitelji z več kot 10 let delovne dobe obstajajo 

statistično značilne razlike. Učitelji, ki imajo manj kot 10 let delovne dobe, imajo boljše mnenje 

o tem, da je NPZ iz slovenščine v 3. razredu dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu 

slovenščina, kot učitelji, ki imajo več kot 10 let delovne dobe.  

 

c) O dosežkih učencev na NPZ 

 

Med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede 

mnenja o dosežkih njihovih učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Za naš 

vzorec velja, da polovica učiteljev, ki imajo manj kot 10 let delovne dobe (50 %), meni, da so 

bili dosežki njihovih učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine pričakovani, enako pa tudi 

polovica učiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe (50 %).  

 

č)    O zahtevnosti NPZ iz slovenščine  

 

Med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede 

mnenja o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018. Za naš vzorec velja, da večina 

učiteljev (57 %), ki imajo manj kot 10 let delovne dobe, meni, da je bil NPZ ravno prav 

zahteven; enako meni tudi večina učiteljev (89 %), ki ima več kot 10 let delovne dobe. 

 

d) O trudu in stresu učencev  

 

Med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede 

mnenja o trudu učencev pri NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Vsi učitelji (100 %), ki imajo manj 

kot 10 let delovne dobe, menijo, da so se njihovi učenci potrudili, da bi čim bolje rešili NPZ iz 

slovenščine; med učitelji, ki imajo več kot 10 let delovne dobe, pa jih tako meni 78 %.  

 

Med učitelji z manj kot 10 let delovne dobe in učitelji z več kot 10 let delovne dobe ni statistično 

pomembnih razlik glede na njihovo mnenje o tem, ali je NPZ iz slovenščine v 3. razredu stresen 

za učence ali ne. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

90 

e) O trudu učiteljev pri pripravah na NPZ 

 

Med učitelji, ki imajo manj kot 10 let delovne dobe, in učitelji, ki imajo več kot 10 let delovne 

dobe, ni statistično značilnih razlik glede na mnenje o trudu, ki so ga namenili za pripravo 

učencev na pisanje NPZ.  

 

f) O pripravi na NPZ 

 

Med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede 

mnenja o pripravi na NPZ iz slovenščine v 3. razredu pri pouku. Večina učiteljev (71 %), ki 

imajo manj kot 10 let delovne dobe, pravi, da so učence pri pouku posebej pripravljali na NPZ 

iz slovenščine. Učitelji, ki imajo več kot 10 let delovne dobe (61 %), pa učencev pri pouku niso 

posebej pripravljali.  

 

g) O upoštevanju rezultatov na NPZ pri zaključevanju ocen 

 

Med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede 

mnenja o upoštevanju dosežkov na NPZ iz slovenščine njihovih učencev pri končni oceni iz 

slovenščine. Večina učiteljev, ki imajo manj kot 10 let delovne dobe (57 %), pravi, da ne bodo 

upoštevali dosežkov na NPZ iz slovenščine pri končni oceni slovenščine, prav tako pravi tudi 

61 % učiteljev, ki imajo več kot 10 delovne dobe. 

 

h) O vplivu NPZ na pouk v prihodnje  

 

Med učitelji, ki imajo različno delovno dobo, ne obstajajo statistično pomembne razlike glede 

na vpliv NPZ na poučevanje slovenščine v 3. razredu v prihodnje. Večina učiteljev, ki imajo 

manj kot 10 let delovne dobe (57 %), meni, da bo NPZ vplival na njihov pouk slovenščine v 

prihodnjem šolskem letu. Učitelji, ki imajo več kot 10 let delovne dobe (61 %), pa menijo, da 

NPZ ne bo vplival na njihov pouk slovenščine v prihodnjem šolskem letu. 

 

4.2 RAZLIKE MED UČITELJI GLEDE NA ENKRATNO ALI VEČKRATNO 

ZAPOREDNO POUČEVANJE V 3. RAZREDU 

 

a) O smiselnosti reševanja NPZ iz slovenščine  

 

Med učitelji, ki poučujejo različno dolgo v 3. razredu, ne obstajajo statistično pomembne razlike 

glede mnenja o smiselnosti reševanja NPZ iz slovenščine v 3. razredu.  Za naš vzorec velja, da 

večina učiteljev (70 %), ki poučujejo učence 3. razreda samo letos, meni, da je NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu smiseln. 54 % učiteljev, ki so v 3. razredu poučevali že večkrat, pa 

pravi, da NPZ iz slovenščine v 3. razredu ni smiseln.   
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b) O tem, ali je NPZ dober pokazatelj znanja učencev 

 

Med učitelji, ki učence 3. razreda poučujejo samo eno leto, in učitelji, ki so v 3. razredu 

poučevali že večkrat, obstajajo statistično pomembne razlike. Učitelji, ki učence 3. razreda 

poučujejo le eno leto, imajo boljše mnenje o tem, da je NPZ iz slovenščine v 3. razredu dober 

pokazatelj znanja učencev pri predmetu slovenščina, kot učitelji, ki so v 3. razredu poučevali 

že večkrat.  

 

c) O dosežkih učencev na NPZ 

 

Med učitelji, ki v 3. razredu poučujejo različno dolgo, ne obstajajo statistično pomembne razlike 

glede mnenja o dosežkih njihovih učencev pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Za 

naš vzorec velja, da polovica učiteljev (50 %), ki v 3. razredu učijo samo eno leto, meni, da so 

pričakovali boljše dosežke svojih učencev, medtem ko 54,5 % učiteljev, ki so v 3. razredu 

poučevali že večkrat, meni, da so dosežki njihovih učencev pričakovani.   

 

č)   O zahtevnosti NPZ iz slovenščine 

 

Med učitelji, ki v 3. razredu poučujejo različno dolgo, ne obstajajo statistično pomembne razlike 

glede mnenja o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018. Večina učiteljev, ki so 

učence 3. razreda poučevali samo to leto, meni, da je bil NPZ ravno prav zahteven (60 %); prav 

tako pa menijo učitelji, ki so v 3. razredu poučevali že večkrat (82 %).  

 

d) O trudu in stresu učencev  

 

Med učitelji, ki v 3. razredu poučujejo različno dolgo, ne obstajajo statistično pomembne razlike 

glede mnenja o trudu učencev pri NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Vsi učitelji (100 %), ki so 

učence 3. razreda poučevali samo eno leto, menijo, da so se njihovi učenci potrudili, da bi čim 

bolje rešili NPZ iz slovenščine; enako meni tudi  večina učiteljev (82 %), ki so v 3. razredu 

poučevali že večkrat.  

 

Med učitelji, ki so učence 3. razreda poučevali samo eno leto, in učitelji, ki so v 3. razredu 

poučevali že večkrat, ni statistično značilnih razlik glede na mnenje o tem, ali je NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu stresen za učence. 

 

e) O trudu učiteljev pri pripravah na NPZ 

 

Med učitelji, ki so učence 3. razreda poučevali eno leto, in učitelji, ki so v 3. razredu poučevali 

že večkrat, ni statistično pomembnih razlik glede na njihovo mnenje o trudu, ki so ga namenili 

za pripravo učencev na pisanje NPZ.  
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f) O pripravi na NPZ 

 

Med učitelji, ki v 3. razredu poučujejo različno dolgo, obstajajo statistično pomembne razlike 

glede priprave na reševanje NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Večina učiteljev (80 %), ki je v 3. 

razredu učila samo eno leto, pravi, da so se pri pouku posebej pripravljali na NPZ iz slovenščine, 

medtem ko 59 % učiteljev, ki so v 3. razredu poučevali že večkrat, pravi, da se pri pouku niso 

posebej pripravljali na NPZ iz slovenščine. 

 

g) O upoštevanju rezultatov na NPZ pri zaključevanju ocen 

 

Med učitelji, ki v 3. razredu poučujejo različno dolgo, ne obstajajo statistično pomembne razlike 

glede mnenja o upoštevanju dosežkov na NPZ iz slovenščine njihovih učencev pri končni oceni 

iz slovenščine. Večina učiteljev (60 %), ki 3. razred poučujejo samo eno leto, pravi, da ne bodo 

upoštevali dosežkov na NPZ iz slovenščine pri končni oceni slovenščine; prav tako pravi tudi 

59 % učiteljev, ki so v 3. razredu poučevali že večkrat.  

 

h) O vplivu NPZ na pouk v prihodnje  

 

Med učitelji, ki v 3. razredu poučujejo različno dolgo, ne obstajajo statistično pomembne razlike 

glede mnenja o vplivu NPZ na njihov pouk slovenščine v prihodnjem šolskem letu. Večina 

učiteljev (70 %), ki so v 3. razredu poučevali samo eno leto, pravi, da bo NPZ vplival na njihov 

pouk slovenščine v prihodnjem šolskem letu, medtem ko 64 % učiteljev, ki so v 3. razredu 

poučevali že večkrat, pravi, da NPZ ne bo vplival na njihov pouk slovenščine v prihodnjem 

šolskem letu. 

 

4.3 RAZLIKE MED UČENCI GLEDE NA SPOL 

 

a) O zahtevnosti NPZ iz slovenščine 

 

Med učenci po spolu ne obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o zahtevnosti 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu leta 2018. Večina učencev (58,9 %) in učenk (69 %) meni, da 

je bil NPZ iz slovenščine lahek.  

 

b) O trudu in stresu pri reševanju NPZ 

 

Med učenci po spolu ne obstajajo statistično pomembne razlike glede truda pri reševanju NPZ 

iz slovenščine v 3. razredu. 98 % učencev in 100 % učenk pravi, da so se pri reševanju NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu potrudili po svojih najboljših močeh.  

 

Med učenci po spolu obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o strahu pri 

reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Za naš vzorec velja,  da je bilo pri reševanju NPZ iz 

slovenščine v 3. razredu strah 23 % učencev in 46 % učenk.  
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c) O pripravi na NPZ 

 

Statistično pomembne razlike glede na posebne priprave pri pouku na NPZ iz slovenščine v 3. 

razredu glede na spol ne obstajajo. Večina učencev (71 %) in učenk (76 %) pravi, da so se pri 

pouku posebej pripravljali na NPZ iz slovenščine. 

 

4.4 RAZLIKE MED UČENCI GLEDE NA ZADNJO OCENO PRI PISNEM 

PREIZKUSU ZNANJA IZ SLOVENŠČINE 

 

a) O zahtevnosti NPZ iz slovenščine 

 

Med učenci se pojavljajo statistično pomembne razlike glede na mnenje o zahtevnost NPZ iz 

slovenščine. Večina učencev (66,7 %), ki so kot zadnjo oceno pri slovenščini dobili oceno 1, 

meni, da je bil NPZ iz slovenščine zelo težak, večina učencev (85,7 %), ki je kot zadnjo oceno 

dobila oceno 2, meni, da je bil NPZ iz slovenščine težak, večina učencev (66,7 %), ki je kot 

zadnjo oceno dobila oceno 3, večina učencev (64,3 %), ki je dobila oceno 4, in večina učencev 

(70 %), ki je kot zadnjo oceno dobila oceno 5, pa meni, da je bil NPZ iz slovenščine lahek. 

 

b) O trudu in stresu pri reševanju NPZ 

 

Med učenci glede na zadnjo pridobljeno oceno obstajajo statistično pomembne razlike glede 

truda pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu. 67 % učencev, ki je kot zadnjo oceno dobilo 

oceno 1, meni, da so se pri reševanju NPZ potrudili po svojih najboljših močeh, enako meni 86 

% učencev, ki je kot zadnjo oceno pridobilo oceno 2, in vsi učenci (100 %) ki so kot zadnjo 

oceno pridobili 3, 4 ali 5. 

 

Glede na zadnjo pridobljeno oceno med učenci ne obstajajo statistično pomembne razlike glede 

strahu pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu. 100 % učencev, ki so kot zadnjo oceno 

pridobili oceno 1, pri reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu ni bilo strah, enako ni bilo strah 

71 % učencev, ki so kot zadnjo oceno dobili oceno 2, 59 % učencev, ki so kot zadnjo oceno 

dobili oceno 3, 64 % učencev, ki so kot zadnjo oceno dobili oceno 4, in 70 % učencev, ki so 

kot zadnjo oceno dobili oceno 5. 

 

c) O pripravi na NPZ 

 

Statistično pomembnih razlik pri posebni pripravi na NPZ pri pouku slovenščine v 3. razredu 

glede na zadnjo pridobljeno oceno pri slovenščini ni. Večina učencev (67 %), ki so kot zadnjo 

pridobljeno oceno pri slovenščini dobili oceno 1,  pravi, da se na NPZ pri pouku niso posebej 

pripravljali. 71 % učencev, ki so kot zadnjo pridobljeno oceno pri slovenščini dobili oceno 2, 

pravi, da so se posebej pripravljali, enako meni tudi 80 % učencev, ki so kot zadnjo pridobljeno 

oceno pri slovenščini dobili oceno 3, in 80 % učencev, ki so kot zadnjo oceno dobili oceno 4, 

ter 75 % učencev, ki so kot zadnjo oceno dobili oceno 5. 
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4.5 ZAKLJUČEK 

 

Če povzamemo ugotovitve, lahko rečemo, da so se med učitelji pokazale razlike v mnenju o 

NPZ iz slovenščine v 3. razredu. Do statistično pomembnih razlik je prišlo, ko so morali izraziti 

svoje mnenje o tem,  ali je NPZ iz slovenščine dober pokazatelj znanja učencev. Učitelji, ki 

imajo manj kot 10 let delovne dobe, imajo o tem boljše mnenje, saj vidijo več prednosti, ki jih 

prinese zunanje ocenjevanje znanja že ob koncu prvega triletja. Razlika se je pokazala tudi 

glede na pripravljanje učencev na pisanje NPZ. Med učitelji, ki so v 3. razredu poučevali samo 

eno leto, in med učitelji, ki so v 3. razredu poučevali že večkrat, prihaja do statistično 

pomembnih razlik. Učitelji, ki so v 3. razredu učili prvič, so učence pri pouku slovenščine 

pripravljali na reševanje NPZ.  

 

Med učenci ni prišlo do statistično pomembnih razlik v mnenju o NPZ glede na spol; to pomeni, 

da imajo tako učenci kot tudi učenke isti pogled na reševanje NPZ iz slovenščine. Do statistično 

pomembnih razlik je prišlo glede na zadnjo oceno, ki so jo učenci dobili pri slovenščini. 

Potrdimo lahko, da zadnja ocena, ki so jo učenci pridobili pri slovenščini, statistično pomembno 

vpliva na mnenje, ki ga imajo učenci o zahtevnosti NPZ iz slovenščine v 3. razredu.  

 

Učence smo v anketnem vprašalniku povprašali, ali morda vedo, s katerim namenom tretješolci 

rešujejo NPZ iz slovenščine. Ugotovili smo, da se učenci njegove vloge niso zavedali, saj jih je 

skoraj polovica odgovorila z »Ne vem.«. Že res, da je bil NPZ v 3. razredu le poskusni, vendar 

menimo, da bi ga bilo treba kljub temu učencem bolj osmisliti, da bi dosegel svoj namen.  

 

Po našem mnenju je NPZ lahko pokazatelj znanja tako za učence in njihove starše kot za 

učitelje. Učenci dobijo povratno informacijo o svojem znanju, učitelji pa pridobijo še dodaten 

vpogled v svoje delo. Presenetilo nas je, da so učitelji, ki imajo več kot 10 let delovne dobe, v 

večini odgovorili, da NPZ iz slovenščine ne bo vplival na spremembe v njihovem poučevanju, 

saj se jim zdi, da delajo dobro in spremembe niso potrebne. Menimo, da lahko učitelji tudi s 

pomočjo dosežkov učencev pri NPZ izboljšajo svoj pouk in posledično znanje učencev.  

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

95 

5 VIRI IN LITERATURA  

 

Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz slovenščine (2018). Ljubljana: 

Državni izpitni center. Pridobljeno 13. 6. 2019 s https://www.ric.si/mma/ 

Analiza%20dosezkov%20poskusnega%20preverjanja%20znanja%20iz%20sloven%20%

20%20%20ine/2018100908273880/.   

 

Bakker, S. (2012). European Framework of Standards for Educational Assessment. National 

Foundation for Educational Research: The mere, Upton Park, Slough, United Kingdom.  

 

Bečaj, J. (2000). Je bolje ocenjevati ali preverjati? : socialnopsihološke dimenzije ocenjevanja 

in preverjanja. Vzgoja in izobraževanje, letn. 31(2/3), 10–19.  

 

Bešter Turk, M. (2011). Sporazumevalna zmožnost – eden izmed temeljnih ciljev pouka 

slovenščine. Jezik in slovstvo, 56 (3–4), 111–130.  

 

Bevc, V., Hederih, D., Kauran, Z., Samardžija, M., Smerdelj, J., in Tancer, M. (2005). 

Ocenjevanje znanja v osnovni šoli. Ljubljana: Supra.  

 

Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M., in Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: 

Visokošolsko središče Novo mesto.  

 

Bucik, V. (1997). Notranje in zunanje preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovni šoli. 

Sodobna pedagogika, letnik 48 (114), št. 3–4, 177–184. 

 

Bucik, V. (2001). Zakaj potrebujemo kakovostno zunanje preverjanje in ocenjevanje znanja? 

Sodobna pedagogika, 52(3), 40–52.  

 

Cencič, M. (2000). Kako učitelji lahko sami preverjajo svojo zanesljivost in objektinvost 

ocenjevanja pisnih izdelkov učencev? Vzgoja in izobraževanje, letn. 31(2–3), 87–91.  

 

Cestnik, M., Medved Udovič, V., in Žagar Pernar, T. (2012). Nacionalno preverjanje znanja iz 

slovenščine ob koncu tretjega obdobja osnovne šole – analiza. Jezik in slovstvo, 57(1–2), 

97–109.  

 

Charles Anderson, J., Pižorn, K. (2004). Sestavljanje nacionalnih preizkusov znanja : most k 

evropskim standardom. Ljubljana: Državni izpitni center.  

 

Ivšek, M. (2004). Temeljne kompetence pri slovenščini. V: Poučevanje materinščine –

načrtovanje pouka ter preverjanje in ocenjevanje znanja: 3. mednarodni simpozij, 262–

270. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.  

 

Izhodišča nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli (2005). Ljubljana: Državna komisija 

za vodenje nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli. Pridobljeno 15. 6. 2019 s 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

96 

https://www.ric.si/mma/izhodi%C5%A1%C4%8Da%20npz%20v%20o%C5%A1 

/2006070611531042/.  

 

Izhodišča za pripravo nacionalnih preizkusov znanja v devetletni osnovni šoli (2000). 

Ljubljana: Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli. 

Pridobljeno 15. 6. 2019 s https://www.ric.si/mma/izhodi%C5%A1%C4%8Da%20npz 

%20v%20o%C5%A1/2006070611531042/.  

 

Jurman, B. (1989). Ocenjevanje znanja: selekcija ali orientacija učencev. Ljubljana: Državna 

založba Slovenije.  

 

Kordigel Aberšček, M. (2013). Razvijanje literarnoreepcijske metakognicije pri pouku 

književnosti. Pedagoška obzorja, 28(3/4), 97–111.  

 

Krakar Vogel, B. (2004). Poglavja iz didaktike književnosti. Ljubljana: DZS  

 

Krek, J. (2014). Kaj preverja nacionalno preverjanje znanja. Večer, letn. 70, str. 10.  

 

Krek, J. (ur.) in Metljak, M. (ur.) (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.  

 

Križaj, M., in Bešter Turk, M. (2018). Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako? : priročnik za učitelje 

in učiteljice slovenščine v osnovni šoli. Ljubljana: Rokus Klett.  

 

Kunaver, V. (2011). Nacionalno preverjanje znanja pri predmetu zgodovina. Zgodovina v šoli 

20 (1–2), 65–70.  

 

Luongo-Orlando, K. (2008). Drugačno preverjanje znanja: predlogi za avtentično spremljanje 

napredka: preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje. Ljubljana: Rokus Klett.  

 

Marentič Požarnik, B.  (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS. 

 

Markelj, N. in Majerič, M. (2009). Kaj nam povedo mednarodne raziskave in nacionalno 

preverjanje znanja? Šolsko polje XX(1/2), 55–81. V: Kosec, S. (2017). Analiza napak na 

nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju 

učenja branja in pisanja. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

Milekšič, V. (2010). Določanje minimalnih standardov znanja. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport. Pridobljeno 13. 8. 2019 s http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles 

/datoteke/esf/dvigkakovostivrednotenjaznanja/msz1.pdf.  

 

Nacionalno preverjanje znanja, letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v 

šolskem letu 2007/2008. Ljubljana: Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

97 

znanja. Pridobljeno 11. 8. 2019 s https://www.ric.si/mma/letno%20poro% 

C4%8Dilo%20npz%202008/2008121012223548/.  

 

Osnovna šola. Nacionalno preverjanje. Informacije za učence in starše (2018). Ljubljana: 

Državni izpitni center. Pridobljeno  1. 8. 2019 s https://www.ric.si/mma/info%202018%2 

0Slovenska/2018082810452356/ 

 

Poročilo o poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu osnovne šole v šolskem letu 2017/2018. 

(2018). Ljubljana: Državni izpitni center. Pridobljeno 20. 6. 2019 s 

https://www.ric.si/mma/Porocilo%20o%20poskusnem%20preverjanju%20znanja%20v%

203.%20razredu%20osnovne%20%20%20ole%20v%20%20%20olskem%20letu%20201

7-18/2018100908261214/.  

 

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli. Uradni list RS, št. 61/12 in 51/13. Pridobljeno 14. 6. 

20119 s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251.  

 

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. Uradni list RS, št. 30/13 in 49/17. 

Pridobljeno 14. 6. 2019 s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11584.  

 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Uradni list RS, št. 

57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15 in 47/17. Pridobljeno 14. 6. 2019 s http://pisrs.si/Pis. 

web/pregledPredpisa?id=PRAV7973.  

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Uradni 

list RS, št. 73/08 in 52/13. Pridobljeno 14. 6. 2019 s http://pisrs.si/Pis.web/pregl 

edPredpisa?id=PRAV8849.  

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Uradni 

list RS, št. 52/2013. Pridobljeno 7. 6. 2019 s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregle 

dPredpisa?id=PRAV11583.  

 

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole. Uradni list RS, št. 50/12, 56/12 –popr. in 20/19. 

Pridobljeno 14. 6. 2019 s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11347.  

 

Program Slovenščina. Osnovna šola. Učni načrt (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo 

in šport, Zavod RS za šolstvo.  

 

Program Slovenščina. Osnovna šola. Učni načrt. Posodobljena izdaja (2018). Ljubljana: 

Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

 

Razdevšek Pučko, C. (1999). Opisno ocenjevanje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

98 

Razvrstitev kategorij slovenskega sistema izobraževanja v kategorije pod ISCED 1997 (2012). 

Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Pridobljeno 26. 7. 2019 s https://ww 

w.stat.si/Klasius/Docs/PretKLASIUS-SRV_%20ISCED97.pdf.  

 

Rey, O. (2010). The use of external assessments and the impact on education systems, 139–

158. Pridobljeno 14. 8. 2019 s http://perso.ens-lyon.fr/olivier.rey/wp-content/uploads/2 

011/06/CIDREE-yearbook-2010_chp-7.pdf.  

 

Rosc Leskovec, D. (2013). Kaj o jezikovni zmožnosti učencev kažejo dosežki nacionalnega 

preverjanja znanja iz slovenščine v osnovni šoli. Slovenščina v šoli, 16 (3–49), 16–26.  

 

Saksida, I. (1992). Mladinska književnost pri pouku na razredni stopnji osnovne šole. Priročnik 

za učitelje. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Saksida, I. (2003). Vloga zunanjega preverjanja znanja pri pouku slovenščine v osnovni šoli 

(izhodišča, dileme, predlogi). V M. Ivšek (ur.), Poučevanje materinščine – načrtovanje 

pouka ter preverjanje in ocenjevanje znanja (str. 287-299). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.  

 

Salamon, M. (2017). Nacionalno preverjanja znanja pri slovenščini ob koncu 6. razreda. 

Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

Skribe Dimec, D. (2007). S preverjanjem znanja do naravoslovne pismenosti. Ljubljana: DZS.  

 

Slavec Gornik, A. (2010). Nacionalno preverjane znanja učencev v Evropi : namen, 

organiziranje in uporaba rezultatov. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.  

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000). Ljubljana: Založba ZRC. Pridobljeno 5. 5. 2019 s 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html.    

 

Strmčnik, F. (2001). Didaktika: osrednje teoretične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut 

Filozofske fakultete.  

 

Struktura nacionalnega preverjanja znanja – slovenščina (2019). Pridobljeno 12. 8. 2019 s 

https://www.ric.si/mma/2020%20Struktura%20NPZ%20slo%206%202019%2020/20190

61915452648/.  

 

Šimenc, M. (2000). K razmerju med zunanjim in notranjim preverjanjem znanja. Vzgoja in 

izobraževanje, letn. 31 (2-3), 20–22.  

 

Škalič, M. (2015). Stališča staršev do nacionalnega preverjanja znanja ob koncu drugega 

vzgojnoizobraževalnega obdobja. Magistrska naloga. Maribor: Digitalna knjižnica 

Univerze v Mariboru. Pridobljeno 7. 7. 2019 s https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?i 

d=48126.   

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

99 

Štern, K. (2010). Preverjanje in ocenjevanje pri pouku družbe v petem razredu. Diplomsko 

delo. Maribor: Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk.  

 

Tacer, T. (2012). Preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovni šoli pri pouku slovenščine. 

Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta.  

 

Tomić, A. (1999). Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje 

Filozofske fakultete.  

 

Tori, P. (2008). Zunanje preverjanje znanja pri slovenščini v osnovni šoli. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Filozofska fakulteta.  

 

Tratnik, A. (2003). Dobrodošli, nacionalni preizkusi znanja. Didakta, letn. 12(70/71), 6–10.  

 

Tratnik, A. (2004). Koraki pri sestavljanju nacionalnih preizkusov znanja. V J. Charles 

Alderson in K. Pižorn (ur.), Sestavljanje nacionalnih preizkusov znanja: most k evropskim 

standardom. Ljubljana: Državni izpitni center. 

 

Vogrinc, J., Kalin, J.,  Krek, J., Medveš, Z., in Valenčič Zuljan, M. (2011). Sistemski vidiki 

preverjanja in ocenjevanja v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoški inštitut.  

 

Zakon o osnovni šoli. (1996). Uradni list RS, št. 12/96. Pridobljeno 6. 6. 2019 s 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448.  

 

Zakon o osnovni šoli. (2006). Uradni list Republike Slovenije, št. 81/2006. Pridobljeno 7. 6. 

2019 s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448.  

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2001). Uradni list Republike 

Slovenije, št. 59/2001. Pridobljeno 7. 6. 2019 s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpis 

a?id=ZAKO448.  

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2005). Uradni list RS, št. 70/2005. 

Pridobljeno 7. 6. 2019 s  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448. 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2006). Uradni list Republike 

Slovenije, št. 81/2006. Pridobljeno 7. 6. 2019 s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpi 

sa?id=ZAKO448.  

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011). Uradni list Republike 

Slovenije, št. 87/2011. Pridobljeno 7. 6. 2019 s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpis 

a?id=ZAKO448.  

 

Zorman, L. (1968). Preverjanje in ocenjevanje znanja ter opazovanje učencev v šoli. Ljubljana: 

Državna založba Slovenije.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

100 

 

Zupanc, N. (2018). Pomen zunanjih preverjanj znanja iz vidika učiteljev kemije v slovenskih 

osnovnih šolah. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

 

Žakelj, A., Ivanuš Grmek, M. (2010). Povezanost rezultatov pri nacionalnem preverjanju 

znanja s socialno-kulturnim okoljem učencev, poukom in domačimi nalogami. Znanstvena 

monografija. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.  

 

Žveglič Mihelič, M. (2017). Metodološki vidiki notranjega preverjanja in ocenjevanja znanja 

v osnovni šoli. Doktorska disertacija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

101 

6 PRILOGE 

 

6.1 PRILOGA 1: SLOVENŠČINA – POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA V 

3. RAZREDU  

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

102 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

103 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

104 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

105 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

106 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

107 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

108 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

109 

6.2 PRILOGA 2: VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK (za učitelje) 

 

Sem Nastja Zalašček, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani (na Oddelku za razredni pouk), 

in pripravljam magistrsko delo s tematiko o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) iz 

slovenščine v 3. razredu OŠ.   

 

S tem vprašalnikom bi želela pridobiti mnenje učiteljev o NPZ iz slovenščine v 3. razredu. 

Vprašalnik je anonimen. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 15 minut. Zbrani podatki 

bodo uporabljeni le za namen magistrska dela.  

 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje.  

 

1. Poučujem: ______ let.  

 

2. V zadnjih 5 letih sem poučeval/-a učence 3. razreda (obkrožite): samo letos – večkrat.  

 

3. Kakšno je Vaše splošno mnenje o reševanju NPZ iz slovenščine v 3. razredu?  

a) NPZ iz slovenščine v 3. razredu se mi zdi smiseln.  

b) NPZ iz slovenščine v 3. razredu se mi ne zdi smiseln.  

 

    Svoj odgovor pojasnite. 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

 

4. Kakšno je vaše splošno mnenje o dosežkih vaših učencev pri reševanju letošnjega NPZ 

iz slovenščine v 3. razredu?  

a) Dosežki mojih učencev so pričakovani. 

b) Pričakoval/-a sem boljše dosežke svojih učencev. 

c) Pričakovala sem slabše dosežke svojih učencev. 

 

5. Kateri rezultat so povprečno dosegli učenci vašega letošnjega 3. razreda pri pisanju 

NPZ iz slovenščine? ____________ 

 

6. Kakšen se Vam je na splošno zdel letošnji NPZ iz slovenščine v 3. razredu?  

Obkrožite en odgovor.  

a) Nezahteven.  

b) Ravno prav zahteven. 

c) Zahteven. 

d) Zelo zahteven. 
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7. Na petstopenjski lestvici ocenite, kako dober pokazatelj znanja učencev pri predmetu 

slovenščina je bil po Vašem mnenju NPZ iz slovenščine v 3. razredu.  

(1 = zelo slab, 5 = zelo dober) 

1   2 3 4 5 

 

8. Kakšno je bilo po vašem mnenju izhodiščno besedilo o živalih?  

Obkrožite lahko več odgovorov.  

a) Predolgo.  

b) Prezahtevno.  

c) Po dolžini primerno. 

d) č) Po zahtevnosti primerno težko. 

e) Drugo: __________________________________________________________ 

 

9. Kakšna je bila po Vašem mnenju zahtevnost posameznih delov letošnjega NPZ iz 

slovenščine za učence 3. razreda? Na petstopenjski lestvici določite zahtevnost 

posameznih delov.  

 

V vsaki vrstici obkrožite eno številko. (1 = manj zahtevno, 5 = zelo zahtevno)  

 

Branje neumetnostnih besedil.  1       2       3       4       5  

Naloge za razumevanje prebranega. 1       2       3       4       5 

Naloga za razlago pomena besed.  1       2       3       4       5 

Skladenjske naloge.  1       2       3       4       5 

Pravopisne naloge. 1       2       3       4       5 

Metajezikovne naloge.  1       2       3       4       5 

Pisanje kratkega neumetnostnega besedila.  1       2       3       4       5 

 

10. Če se spomnite, napišite, katero nalogo iz letošnjega NPZ so vaši učenci slabo reševali. 

(Opišite jo.)  

      _____________________________________________________________________ 

 

11. Ali so se po Vašem mnenju vaši učenci potrudili, da bi čim bolje rešili letošnji NPZ iz 

slovenščine? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem.  

 

12. Na petstopenjski lestvici ocenite, kako stresno je bilo po Vašem mnenju reševanje 

letošnjega NPZ iz slovenščine za Vaše učence. (1 = sploh ni bilo stresno, 5 = zelo je bilo 

stresno) 

1    2 3 4 5 

 

13. Na petstopenjski lestvici ocenite, kako stresen je bil letošnji NPZ iz slovenščine za Vas, 

ki poučujete slovenščino v 3. razredu.  (1 = sploh ni bil stresno, 5 = zelo je bil stresen) 
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1    2 3 4 5 

 

14. Na petstopenjski lestvici ocenite, kako pomembna je bila po Vašem mnenju priprava 

vaših učencev na letošnji NPZ iz slovenščine. (1= ni pomembna, 5 = zelo pomembna)  

1    2 3 4 5  

 

15.  Ali ste svoje učence pri pouku posebej pripravljali na reševanje letošnjega NPZ iz 

slovenščine?  

a) DA. 

b) NE.  

 

Če ste odgovorili z DA, nadaljujte z odgovarjanjem na vprašanja do konca. Če ste odgovorili z NE, 

pojdite na 18. vprašanje.  

 

16. S čim ste si pomagali, ko ste letos učence pripravljali na NPZ iz slovenščine? Lahko 

obkrožite več odgovorov.  

a) Z nalogami v delovnem zvezku.  

b) Z učbenikom za slovenščino.  

c) Z nalogami s spleta.  

d) č) Drugo: _____________________________________ 

 

17. Čému ste pri pripravi na NPZ iz slovenščine posvetili največ pozornosti? Lahko 

obkrožite dva najpogostejša odgovora.  

a) Branju raznih neumestnostih besedil. 

b) Nalogam, povezanim z razumevanjem prebranega. 

c) Skladenjskim nalogam. 

d) Pravopisnim nalogam. 

e) Metajezikovnim nalogam. 

f) Pisanju kratkega neumetnostnega besedila.  

g) Drugo: ________________________________ 

 

18. Kaj ste ugotovili na podlagi dosežkov letošnjega NPZ iz slovenščine? Obkrožite črko 

pred trditvijo, ki najbolj velja za Vaše učence. 

a) Dosežek večine mojih učencev na letošnjem NPZ iz slovenščine je podoben oceni iz 

slovenščine, ki jo bo ta učenec imel zapisano v spričevalu.  

b) Dosežek manjšine mojih učencev na letošnjem NPZ iz slovenščine je podoben oceni iz 

slovenščine, ki jo bo ta učenec imel zapisano v spričevalu.  

c) Dosežek polovice mojih učencev na letošnjem NPZ iz slovenščine je podoben oceni iz 

slovenščine, ki jo bo ta učenec imel zapisano v spričevalu.  

 

19. Ali boste dosežke učencev na letošnjem NPZ iz slovenščine upoštevali pri končni oceni 

posameznega učenca?  

a) DA.  

b) DA, če bo učenec med oceno. 
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c) NE. 

 

20. Ali boste zaradi dosežkov svojih učencev na letošnjem NPZ iz slovenščine kaj 

spremenili pri pouku slovenščine v prihodnjem šolskem letu? 

a) DA. 

b) NE. 

 

Pojasnite odgovor. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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6.3 PRILOGA 3: VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

 

Pred teboj je anketni vprašalnik, ki se nanaša na NPZ iz slovenščine, ki si ga reševal v mesecu 

aprilu.  

 

Prosim te, da odgovoriš na vprašanja. Tvoji odgovori mi bodo pomagali pri raziskavi, ki jo 

opravljam. 

 

Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujem. 

 

1. Spol (obkroži):  MOŠKI ŽENSKI 

 

2. Katero oceno si nazadnje dobil/-a pri pisnem preizkusu znanja iz slovenščine?  

_______ 

 

3. Ali si se pri reševanju NPZ iz slovenščine potrudil/-a in ga rešil/-a po svojih najboljših 

močeh? 

a) Da. 

b) Nisem se potrudil/-a.  

 

Zakaj? _________________________________________________________________ 

 

4. Ali te je bilo pisanja NPZ iz slovenščine kaj strah?  

a) Da. 

b) Ne. 

 

5. Kakšen se ti je zdel NPZ iz slovenščine? Obkroži en odgovor.  

a) Zelo lahek.  

b) Lahek. 

c) Težak. 

č) Zelo težak. 

 

6. Kakšne so bile naloge na NPZ v primerjavi z nalogami, ki jih delate pri pouku ali jih 

pišete na pisnem preizkusu znanja iz slovenščine? Obkroži en odgovor. 

a) Naloge na NPZ so bile težje od nalog, ki jih delamo pri pouku ali pišemo na pisnem 

preizkusu znanja iz slovenščine.  

b) Naloge na NPZ so bile lažje od nalog, ki jih delamo pri pouku ali pišemo na pisnem 

preizkusu znanja iz slovenščine.  

c) Naloge na NPZ so bile enako težke kot naloge, ki jih delamo pri pouku ali pišemo na 

pisnem preizkusu znanja iz slovenščine.  

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Nastja Zalašček. Magistrsko delo 

114 

7. Ali ste se pri pouku posebej pripravljali na reševanje NPZ iz slovenščine? 

a) Da. 

b) Ne.  

 

8. Če veš, s katerim namenom rešujete slovenski tretješolci NPZ iz slovenščine, napiši. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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6.4 PRILOGA 4: SOGLASJE ZA STARŠE  

 

Spoštovani! 

 

Sem Nastja Zalašček, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani (na Oddelku za razredni pouk), 

in pripravljam magistrsko delo s tematiko o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) iz 

slovenščine v 3. razredu OŠ.   

 

S kratkim vprašalnikom za učence bi želela pridobiti mnenje, ki ga imajo učenci/učenke o NPZ 

iz slovenščine v 3. razredu.  

 

Naprošam Vas za sodelovanje Vašega otroka pri moji raziskavi.  

 

Če dovoljujete, da Vaš otrok sodeluje pri raziskavi za namene magistrskega dela, prosim, 

izpolnite spodnje soglasje.  

 

Za sodelovanje se Vam zahvaljujem.  

 

 

SOGLASJE 

 

Podpisani/-a ____________________________ dovoljujem, da moj otrok  

__________________________, učenec/učenka 3. razreda  

na OŠ __________________________, sodeluje v raziskavi o NPZ za namene magistrskega 

dela tako, da izpolni anketni vprašalnik. 

 

 

V _____________, dne ____________ 

 

        _________________________ 

 

 


