
 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2021/2022 

INFORMACIJE ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA IN NJIHOVE STARŠE 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je za učence obvezen postopek preverjanja 

znanja, ki se izvaja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ 

zagotavlja vsem učencem enake možnosti, da pokažejo svoje znanje. Cilj NPZ-ja je 

preveriti, kako uspešni smo pri doseganju standardov znanja, rezultati pa pomenijo 

dodatno informacijo o doseženem znanju učencev in ne vplivajo na zaključno oceno 

iz predmeta. 

Na podlagi predhodnega soglasja staršev se bodo dosežki NPZ v 9. razredu lahko 

upoštevali kot kriterij za vpis v 1. letnik srednje šole, če bodo imeli učenci v šoli z 

omejenim vpisom na spodnji meji v izbirnem postopku enako število točk. 

Učenci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, imajo pravico do 

prilagoditev pri NPZ.  

NPZ je za vse učence 6. in 9. razredov obvezno. 

1. Datumi pisanja NPZ: 

SREDA, 4. 5. 2022 SLOVENŠČINA ob 8:00 za 6. in 9. razred  

PETEK, 6. 5. 2022 MATEMATIKA ob 8:00 za 6. in 9. razred 

TOREK, 10. 5. 2022 ANGLEŠČINA ob 8:00 za 6. razred 

                             GEOGRAFIJA ob 8:00 za 9. razred 

Učenci pridejo v šolo vse dni preverjanja ob 7:40. 

 

2. Pripomočki in dovoljeno gradivo: 

SLJ, TJA: modro ali črno nalivno pero ali kemični svinčnik 

MAT: modro ali črno nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, 

ravnilo, šestilo, šilček, geotrikotnik. Uporaba žepnega računala ni dovoljena. 

Matematični obrazci in konstante so sestavni delo preizkusa znanja. 
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3. Pouk po preizkusih znanja: 

Učenci imajo po končanih preizkusih znanja pouk po rednem urniku ali druge 

načrtovane dejavnosti, o čemer jih bodo obvestili učitelji. 

4. Drugi pomembni datumi: 

7. do 9. 6. 2022 Vpogled v preizkuse in seznanitev z dosežki NPZ (6. r) 

31. 5. do 2. 6. 2022 Vpogled v preizkuse in seznanitev z dosežki NPZ (9. r) 

24. 6. 2022 Razdelitev Obvestil o dosežkih pri NPZ (6. razred) 

15. 6. 2022 Razdelitev Obvestil o dosežkih pri NPZ (9. razred) 

5. NPZ OB KONCU 2. TRILETJA in 3. TRILETJA 

Na isti dan lahko učenci opravljajo pisno preverjanje znanja le iz enega 
predmeta. Čas reševanja pri posameznem predmetu je 60 minut. Vrednotenje 

preizkusov poteka elektronsko. Učenci so seznanjeni z dosežki ob vpogledu v 
ovrednotene pisne naloge (v elektronski obliki na spletni strani 

https://npz.ric.si), ki ga organiziramo na šoli v računalniški učilnici z učiteljem 
predmeta. Za dostop učenec potrebuje svojo šifro, ki jo bo dobil v šoli ter številko 

EMŠO. Na enak način boste starši in učenci lahko dostopali do ovrednotenih 

preizkusov tudi od doma. 

Podrobnejša informacija o dosežkih učenca pri NPZ v primerjavi z vrstniki na šoli 
in v državi bo učencem in njihovim staršem po poizvedbah dostopna na spletni 

strani http://npz.ric.si. 

Več informacij za učence in starše lahko najdete na spletni strani Državnega 
izpitnega centra: https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-

informacije/ - knjižica Informacije za učence in starše. 

Primeri nalog s preteklih NPZ-jev: Učenci se lahko preizkusite v znanju na 

naslednji povezavi 

 

Kamnik, april 2022                          Pripravila: Anita Rusak Kastelic, pomočnica ravnatelja 

  

 

https://npz.ric.si/
http://npz.ric.si/
https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/
https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/
https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/predmeti-npz/

