
 

Osnovna šola Rodica 
Kettejeva 13, Domžale 
 
 
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 
Informacija za učence 9. razreda in starše  
 
Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu 
tretjega triletja osnovne šole. Postopek preverjanja znanja omogoča vsem učencem enake 
pogoje in možnosti pri izkazovanju znanja. Vsi učenci v državi preizkus znanja pišejo ob istem 
času. 
Cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, pri 
čemer želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja ter razvijati 
sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov. 
 
V 9. razredu je nacionalno preverjanje obvezno za vse učence. 
 
NPZ učenci pišejo iz matematike, slovenščine in likovne umetnosti. 
 
DATUMI preverjanja v šolskem letu 2015/2016: 
 
                                                         4. 5. 2016             NPZ matematika 
                                                         6. 5. 2016             NPZ slovenščina 
                                                       10. 5. 2016             NPZ likovna umetnost 
 
Pisno preverjanje znanje se vsak dan prične ob 8:30  in konča do 9:30 ure (izjemoma kasneje 
za učence s prilgoditvami). Po preverjanju znanja bo za vse učence potekal pouk po urniku z 
morebitnimi spremembami zaradi nadomeščanj. 
Učenci naj v šolo pridejo vsaj 20 minut pred začetkom preverjanja, ker jih bodo nadzorni 
učitelji v učilnice pospremili ob 8. 15 uri . Seznami o razporeditvi učenca v skupino (učilnico) 
bodo na oglasni deski v preddverju šole, kjer učenci počakajo na nadzorne učitelje. 
 
Pri preverjanju znanja lahko učenci uporabljajo samo dovoljene pripomočke za posamezne 
predmete: 

matematika slovenščina Likovna umetnost 

modro ali črno pisalo 
(nalivno pero ali kemični 

svinčnik), 
navaden svinčnik, radirko, 
šilček, ravnilo, geotrikotnik 

in šestilo 
(raba žepnega računala ni 

dovoljena) 

modro ali črno pisalo 
(nalivno pero ali kemični 

svinčnik) 
 

modro ali črno pisalo 
(nalivno pero ali kemični 

svinčnik), 
svinčnik 2 B, 

komplet barvnih svinčnikov 
radirka, 

šilček 
 

Preizkusa ne rešuješ z navadnim svinčnikom, razen pri načrtovanju pri matematiki ter 
likovni umetnosti; 

če se zmotiš, napačen odgovor prečrtaj in pravilnega čitljivo napiši na novo; 
ne uporabljaj korekturnih sredstev (edigs, brisalec oz. »piši – briši« pisal…). 



 

Osnovna šola Rodica 
Kettejeva 13, Domžale 
 
 
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 
Informacija za učence 6. razreda in starše  
 
Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu 
drugega triletja osnovne šole. Postopek nacionalnega preverjanja omogoča vsem učencem 
enake pogoje in možnosti pri izkazovanju znanja. Vsi učenci v državi preizkus znanja pišejo ob 
istem času. 
 
Cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, pri 
čemer želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja ter razvijati 
sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov. 
 
V 6. razredu je nacionalno preverjanje obvezno za vse učence. 
 
NPZ učenci pišejo iz matematike, slovenščine in angleščine. 
 
DATUMI preverjanja v šolskem letu 2015/2016: 
 
                                                         4. 5. 2016            NPZ matematika 
                                                         6. 5. 2016            NPZ slovenščina 
                                                       10. 5. 2016            NPZ angleščina 
 
Pisno preverjanje znanje se vsak dan prične ob 8:30  in konča do 9:30 ure (izjemoma kasneje 
za učence s prilgoditvami). Po preverjanju znanja bo za vse učence potekal pouk po urniku z 
morebitnimi spremembami zaradi nadomeščanj. 
Učenci naj v šolo pridejo vsaj 20 minut pred začetkom preverjanja, ker jih bodo nadzorni 
učitelji v učilnice pospremili ob 8. 15 uri . Seznami o razporeditvi učenca v skupino (učilnico) 
bodo na oglasni deski v preddverju šole, kjer počakajo na nadzorne učitelje. 
 
Pri preverjanju znanja lahko učenci uporabljajo samo dovoljene pripomočke za posamezne 
predmete: 
 

matematika slovenščina angleščina 

modro ali črno pisalo 
(nalivno pero ali kemični 

svinčnik), 
navaden svinčnik, radirko, 
šilček, ravnilo, geotrikotnik 

in šestilo 
 

modro ali črno pisalo 
(nalivno pero ali kemični 

svinčnik) 
 

modro ali črno pisalo 
(nalivno pero ali kemični 

svinčnik) 
 

Navaden svinčnik uporabljaš samo pri načrtovanju pri matematiki; 
če se zmotiš, napačen odgovor prečrtaj in pravega čitljivo napiši na novo; 

ne uporabljaj korekturnih sredstev (edigs, brisalec oz. »piši – briši« pisal…). 



 

 


