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SMERNICE ZA ANALIZO DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 
NA ŠOLI 

Z nacionalnim preverjanjem znanja preverjamo znanje (NPZ) pri posameznih predmetih. 
Primerjava med dosežki na državni ravni, dosežki šole in dosežki posameznega u enca nam 
daje vpogled v doseganje ciljev in standardov, dolo enih z u nimi na rti, ter tudi v kakovost 
pou evanja in u enja. Dosežki na nacionalnem preverjanju znanja so šolam v pomo  pri 
ugotavljanju mo nih in šibkih podro ij u encev. 

Informacije o dosežkih na državni ravni in na ravni šole, ki ste jih prejeli v obliki prispevkov (opisi 
dosežkov, statisti ni podatki in grafi ne predstavite), Vam bodo v pomo  pri pripravi poro ila 
Vaše šole o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja in analizi dosežkov, kar je tudi sestavni del 
letnega poro ila o realizaciji letnega delovnega na rta šole. 

Analize na ravni šole in na ravni posameznega u enca opravijo ravnatelji in u itelji. Pristop k 
analizi dosežkov na ravni šole in na ravni posameznega u enca je enak za vse predmete, v 
nadaljevanju pa je kot ilustrativni primer predstavljena analiza dosežkov za preizkus znanja iz 
matematike ob koncu 3. obdobja na rednem roku 2007. 

Za analizo dosežkov u encev na Vaši šoli lahko uporabite gradiva, ki so objavljena na eRicu: 
– Vir 1: Opisi dosežkov u encev 9. razreda na NPZ pri predmetih slovenš ina, angleš ina,

nemš ina, matematika, fizika, kemija in zgodovina (v nadaljevanju Opisi dosežkov);  
– Vir 2: Osnovni statisti ni podatki o dosežkih na NPZ na državni ravni in na ravni šole (v 

nadaljevanju Osnovni statisti ni podatki); 
– Vir 3: Grafi ne predstavitve dosežkov po posameznih predmetih z dodatno ozna enim 

povpre nim dosežkom šole (primer: Predstavitev dosežkov za matematiko na državni 
ravni); 

– Vir 4: Grafi ne predstavitve porazdelitve dosežkov u encev šole z barvno ozna enimi 
dosežki, ki se nahajajo v izbranih (obarvanih) obmo jih iz porazdelitve vseh dosežkov v 
državi (primer: Predstavitev dosežkov za matematiko na ravni šole); 

– Vir 5: Povpre ne dosežke po nalogah v preizkusih za posamezni predmet na državni 
ravni in na ravni šole (v nadaljevanju Dosežki po nalogah). 
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1 ANALIZE NA RAVNI ŠOLE 

1.1 PRIMERJAVA DOSEŽKOV ŠOLE NA NPZ Z DRŽAVNIM POVPRE JEM

Povpre ni dosežek šole primerjajte z državnim povpre jem (glej: Vir 2, Vir 3).  

Vir 2: Osnovni statisti ni podatki

Povp. št. % to k je povpre no število odstotnih to k v preizkusu znanja u encev na državni ravni 
oziroma na ravni šole. 

Stand. odklon kaže razpršenost odstotnih to k okrog povpre nega števila odstotnih to k v 
preizkusu znanja; višja vrednost standardnega odklona predstavlja višjo razpršenost okrog 
povpre ja. 

Primer: Šolsko povpre je pri matematiki je 61,10. 
 Državno povpre je pri matematiki je 51,54. 

Povpre ni dosežek pri matematiki na šoli (61,10 %) je za 9,56 % višji od povpre ja v državi 
(51,54 %). 
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Vir 3: Predstavitev dosežkov za matematiko na državni ravni

V grafi ni predstavitvi dosežkov vseh u encev v Sloveniji na nacionalnem preverjanju znanja iz 
matematike so z barvami ozna ena štiri obmo ja. U enci v zeleno obarvanem obmo ju so 
dosegli nižje število odstotnih to k kot u enci v rumenem obmo ju, u enci v modrem obmo ju
pa so dosegli višje število odstotnih to k v primerjavi z u enci v rde em obmo ju. Vsako 
obmo je ozna uje u ence s podobnimi dosežki. V posamezno obmo je so razvrš ene naloge, ki 
jih u enci uspešno rešujejo z veliko verjetnostjo (nad 65 %). Opise obmo ij za posamezni 
predmet so pripravile predmetne komisije in so opisani v publikaciji Opisi dosežkov (Vir 1). 

Iz grafi ne predstavitve je razvidno, da se državno povpre je nahaja v rumenem obmo ju
dosežkov. Iz Opisa dosežkov lahko sklepamo, da pri matematiki tipi ni u enec v Sloveniji s 65 
% verjetnostjo »ra una v množici realnih števil, rešuje besedilne naloge o številih, smiselno 
izbira in uporablja ustrezne strategije za reševanje problemov, vendar so izra uni pogosto 
nepravilni in zapisi nenatan ni. Obvlada  minimalne standarde o algebrskih izrazih. Na ravni 
temeljnih standardov rešuje geometrijske naloge o odnosih med geometrijskimi elementi v 
ravnini in prostoru. Rešitev praviloma ne utemelji. Pri pretvarjanju merskih enot je uspešen pri 
pretvarjanju enot za maso, ne pa pri pretvarjanju enot za dolžino in prostornino«. Povpre je šole 
je nekoliko višje od državnega povpre ja, kar pomeni, da v povpre ju u enci na šoli znanja, 
zna ilna za rumeno obmo je, izkazujejo z nekaj ve jo verjetnostjo kot 65 %. Razvidno je tudi, da 
povpre je šole ne dosega rde ega obmo ja, kar pomeni, da v povpre ju u enci šole z nižjo 
verjetnostjo kot 65 % izkazujejo znanja, ki so zna ilna za rde e obmo je: »U enci zanesljivo 
ra unajo v množici realnih števil, pravilno rešujejo besedilne naloge o številih; izbirajo smiselne 
poti reševanja in postopke tudi pravilno izvedejo; izra uni so pravilni in zapisi natan ni. 
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Zanesljivo pretvarjajo merske enote. Obvladajo minimalne in deloma temeljne standarde o 
algebrskih izrazih. Znajo analizirati podatke v besedilu, podatke povezati in uporabiti znane 
izreke. V geometrijskih besedilnih nalogah znajo ocenjevati velikostne odnose v geometriji.«

1.2 PRIMERJAVA DOSEŽKOV ŠOLE NA NPZ PRI POSAMEZNIH NALOGAH Z DRŽAVNIM 
 POVPRE JEM

Povpre ni dosežek šole pri posameznih nalogah oziroma postavkah/to kovanih enotah na NPZ 
primerjajte z državnim povpre jem (glej: Vir 5). 

Vir 5: Dosežki po nalogah

Povpre je to k vseh je povpre no število to k pri nalogi oziroma postavki/to kovani enoti v 
državi. 

Povpre je to k na šoli je predstavlja povpre no število to k pri nalogi oziroma postavki/to kovani 
enoti na šoli. 

Iz Vira 5 je razvidno, pri katerih nalogah oziroma postavkah/to kovanih enotah so dosežki 
u encev na šoli v povpre ju v primerjavi z državnim povpre jem višji, približno enaki ali nižji. 

Primer : Pri postavki 01.1 je povpre no število to k v državi 0,827. 
 Pri postavki 01.1 je povpre no število to k na šoli 0,880. 

Pri postavki 01.1 je povpre no število to k na šoli (0,880) za 0,053 višje od povpre nega števila 
to k v državi (0,827). 
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Glede na odstopanja med šolskim in državnim povpre jem lahko naloge oziroma 
postavke/to kovane enote razvrstimo od naloge oziroma postavke/to kovane enote z najvišjim 
odstopanjem (glej: 3.2) do naloge oziroma postavke/to kovane enote z najnižjim odstopanjem 
(glej: 2.4). Odstopanja so prikazana v Preglednici 1.

Preglednica 1: Primerjava dosežkov po posameznih postavkah 

Naloga Povpre je to k vseh Povpre je to k na šoli 
Razlika med povpre jem to k

na šoli in povpre jem to k vseh 

1.1 0,827 0,880 0,053 
1.2 0,833 0,800 -0,033 
1.3 0,622 0,700  0,078 
2.1 0,563 0,600  0,037 
2.2 0,804 0,880  0,076 
2.3 0,642 0,780  0,138 
2.4 0,396 0,420 0,024 
3.1 0,710 0,920 0,210 
3.2 0,544 0,760 0,216 
3.3 0,194 0,220 0,026 
3.4 0,207 0,360  0,153 
4.1 0,626 0,780  0,154 
4.2 0,671 0,820  0,149 
4.3 0,461 0,600  0,139 
4.4 0,563 0,720  0,157 
4.5 0,521 0,600  0,079 
5.1 0,272 0,320 0,048 
5.2 0,353 0,400 0,047 
5.3 0,799 0,860 0,061 

Posebno pozornost posvetimo nalogam oziroma postavkam/to kovanim enotam, pri katerih 
u enci šole v povpre ju kažejo nižje dosežke v primerjavi z državnim povpre jem, in poskušamo 
poiskati razloge zanje. Pri ugotavljanju razlogov za odstopanja pogledamo, v katera vsebinska 
podro ja sodijo slabše reševane naloge oziroma postavke/to kovane enote, katere zmožnosti 
oziroma sposobnosti, cilje in standarde preverjajo. Vprašajmo se tudi, ali je morebitni vzrok za 
slabše reševane naloge oziroma postavke/to kovane enote v realizaciji u nega na rta, oblikah 
in metodah pou evanja, na inu preverjanja in ocenjevanja znanja itd. 

Ugotovitve, ki izhajajo iz primerjav dosežkov šole pri posameznih nalogah z državnim 
povpre jem, uporabimo pri zasnovi pristopov k pou evanju, ki bodo izboljšali kakovost znanja. 
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2 ANALIZE NA RAVNI U ENCA 

Dosežek u enca na šoli pri matematiki primerjajte s šolskim in državnim povpre jem. Dosežek 
u enca je razviden iz izpisov o dosežkih u enca na NPZ, ki jih je Državni izpitni center poslal 
šolam skupaj z ovrednotenimi preizkusi znanja pred vpogledi. 

Primer: U enec na šoli je pri matematiki dosegel 72 %. 

Dosežek u enca pri matematiki (72 %) je višji od povpre nega dosežka na šoli (61,10 %) ter višji 
od državnega povpre ja (51,54 %). 

Kako opisati znanje u enca pri matematiki, ki je na preverjanju dosegel 72 %? 
Dosežek u enca vpišemo v grafi no predstavitev dosežkov za šolo (Vir 4). Ugotovimo, da se 
u enec nahaja v rde em obmo ju. Iz Opisa dosežkov (Vir 1) lahko sklepamo, da u enec s 65 % 
verjetnostjo »zanesljivo ra una v množici realnih števil, pravilno rešuje besedilne naloge o 
številih; izbira smiselne poti reševanja in postopke tudi pravilno izvede; izra uni so pravilni in 
zapisi natan ni. Zanesljivo pretvarja merske enote. Obvlada minimalne in deloma temeljne 
standarde o algebrskih izrazih. Zna analizirati podatke v besedilu, podatke povezati in uporabiti 
znane izreke. V geometrijskih besedilnih nalogah zna ocenjevati velikostne odnose v 
geometriji«.

Vir 4: Predstavitev dosežkov za matematiko na ravni šole
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Vprašajmo se, ali je u enec na nacionalnem preverjanju znanja izkazal znanje, skladno s 
pri akovanji u itelja. e je dosežek na nacionalnem preverjanju znanja pokazal razkorak s 
pri akovanji, poskusite poiskati vzroke zanj. 

Pripravila: Erika Semen, 2007
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