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Prade, 17. 3. 2021 

 

ZADEVA: Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 6. in 9. razreda 

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je za učence 6. in 9. razreda obvezno. V 6. razredu se 

opravlja NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika angleščine. V 9. razredu se NPZ 

opravlja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta biologije (minister določi tretji 

predmet za šolo v septembru). Čas reševanja pri posameznem predmetu je 60 minut.  

 

Pisanje NPZ-ja se prične ob 8.30 in zaključi ob 9.30 na datum, ki ga določa šolski koledar: 

- 4. maj 2021 (NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred), 

- 6. maj 2021 (NPZ iz matematike za 6. in 9. razred), 

- 10. maj 2021 (NPZ iz angleščine za 6. razred in biologije za 9. razred). 

 

POMEMBNO: Zaradi trenutnih epidemioloških razmer je potrebno preizkusiti možnost 

izpeljave NPZ-ja v elektronski obliki. Državni izpitni center se zavzema, da bi nacionalno 

preverjanje znanja izvedel klasično – na papirju, vendar bo odločitev o načinu izvedbe NPZ, v 

klasični obliki (na papirju) ali elektronski obliki, sprejeta konec meseca marca 2021. 

 

Namen pilotnega e-testiranja je, da se učenci seznanijo s programom za e-testiranje. Če bo 

maja NPZ v elektronski obliki, je nujno, da so učenci predhodno seznanjeni, kako program 

deluje: kako vstopijo v program, kako rešujejo različne tipe nalog, kako uporabljajo orodja in 

pripomočke za reševanje nalog, kako oddajo teste, ipd. S pilotnim e-testiranjem se ne bo 

preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov učencev. 

 

Pilotna e-testa bosta dva: za 6. razred in za 9. razred. Vsak bo sestavljen iz treh delov, in sicer: 

 1/3 testa naloge iz SLJ, 

 1/3 testa naloge iz MAT, 

 1/3 testa naloge iz TJA). 

 

Potek e-testiranja na šoli: 

 Pouk poteka za vse učence po urniku. V času reševanje pilotnega e-testiranja se učenci 

6. in 9. razreda preselijo v računalniško učilnico. 

 Seznanitev učencev s programom za e-testiranje bo s pomočjo demonstracijskega 

gradiva, ki ga bo pripravil Državni izpitni center (do 15 minut). 

 Razdelitev uporabniških imen in gesel učencem ter vstop v program za e-testiranje (5 

minut). 

 Reševanje testa (45 minut).  

 Za učence s posebnimi potrebami testi ne bodo prilagojeni. 

 Za izvedbo pilotnega e-testiranja je za vsako skupino učencev na šoli namenjenih do 

90 minut, da se prostori po uporabi ustrezno prezračijo in razkužijo v skladu z navodili 

NIJZ. 

 Tehnična omejitev reševanja testa bo nastavljena na 60 minut (čas reševanja testa 

začne teči po prijavi učenca v program). 

 V primeru tehničnih težav, izguba povezave z internetom, izpadom elektrike, se čas 

učencu ne bo odšteval. Učenec se bo lahko ponovno povezal in nadaljeval z delom, 
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kjer je končal. Program bo vsako minuto shranjeval učenčeve odgovore tako, da do 

večje izgube odgovorov ne bi smelo priti. 

 Program bo v popoldanskem času na voljo učencem na isti dan, kot bodo test pisali v 

šoli (če se bo uporabil rezervni termin, potem ta dan popoldan). 

 Uporabniško ime in geslo bosta enaka kot za e-testiranje v šoli. 

 Učenec bo lahko ponovno reševal test od začetka (prazen test). 

 Čas za reševanje doma bo tehnično omejen na 90 minut. 

 

Razpored e-testiranja na OŠ Elvire Vatovec Prade v računalniški učilnici: 

 

9. razred - torek,  23. 3. 2021                                         

Ura:                             Oddelek:                                                                      

7.30 – 9.05                   9. a                                                                               

9.10 – 11.00                 9. č                                                             

10.45 – 12.20               9. b            

12.25 – 14.10               9. c  

 

6. razred - četrtek, 25. 3. 2021 

Ura:    Oddelek: 

7.30 – 9.05                   6. a                    

9.10 – 11.00                 6. č      

10.45 – 12.20               6. b        

12.25 – 14.10               6. c      

 

Rezervni termin za pisanje pilotnega e-testiranja je petek, 26. 3. 3021. 

 

 

 

Pripravila:         

Vesna Vojvoda Gorjan      Franka Pegan Glavina 

pomočnica ravnateljice      ravnateljica 
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