
 

 

NAVODILA UČENCEM OB NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA 

 
Sreda, 4.  maj  2016   MATEMATIKA      8.30 – 9.30 

Petek, 6.  maj  2016   SLOVENŠČINA     8.30 – 9.30 

Torek, 10.  maj  2016  ANGLEŠČINA (6) , FIZIKA (9)                     8.30 – 9.30 

 

PRIHOD V ŠOLO: 

 Vsi šestošolci in devetošolci ste v šoli najkasneje do 8. ure. Vsi skupaj počakate v avli šoli.  

 

V AVLI: 

 Na izobešenih seznamih poiščeš svoje ime in skupino, v kateri si. Nadzorni učitelj pokliče ime skupine in 

učence vodi do učilnice. Vstop v učilnico po 8.30 NI DOVOLJEN. 

 

UČILNICA: 

 Na vratih učilnice bo izobešen SEDEŽNI RED – usedeš se na točno določeno mesto. 

 Ob steno ali na prosto mizo v učilnici odložiš vse nepotrebne stvari (šolsko torbo). 

 Ugasneš mobitel in druge e- naprave, ki bi lahko oddajale zvoke. 

 K mizi vzameš le dovoljene pripomočke in samo ti so lahko na mizi: 

 SLJ in TJA: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero 

 MAT: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero, navaden svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in 

šestilo. 

 FIZ: moder ali črn kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik HB ali B, geotrikotnik, šestilo, radirko, šilček in 

žepno računalo. 

 Pri pisanju NPZ-ja ni dovoljena uporaba pisal »piši-briši«! 

 

POTEK PREIZKUSA: 

 Po vstopu v učilnico se usedeš na točno določeno mesto. Sedežni red je na vratih učilnice. Sledi preverjanje 

prisotnosti s strani nadzornega učitelja. 

 Učitelj razdeli naloge in šifre. Šifro nalepiš na prvo stran naloge, zgoraj desno v posebej označen okvir.  

 Eno od šifer nalepiš na poseben listek, ki ga boš prejel od nadzornega učitelja. S to šifro boš lahko pogledal v 

rezultate testiranja preko internetne povezave, zato ga skrbno shrani.  

 Po objavi začetka preverjanja ni več vprašanj in pogovarjanja. 

 Po objavi konca preverjanja odložiš pisala in pripomočke, zapreš nalogo in počakaš na svojem mestu vse dokler 

nadzorni učitelj ne pobere vseh nalog. Z dovoljenjem nadzornega učitelja zapustiš učilnico. 

 Po končanem preverjanju nadaljuješ pouk po urniku. 

 Poskus prepisovanja, motenje preizkusa ali uporaba nedovoljenih pripomočkov med izvedbo NPZ-ja se sankcionira 

z odvzemom testne pole brez opozorila. Učenec mora zapustiti prostor. Test se ovrednoti z nič (0) točkami. O tem 

se obvesti STARŠE in tudi RIC po e-pošti. 

 

ČAS PISANJA: 

 Nacionalni preizkus znanja traja praviloma od 8.30 do 9.30, enako za celo državo. 

 Čas pisanja bo izpisan na tabli in velja ura, ki je obešena v učilnici. 

 Prvih 20 in zadnjih 10 minut NI DOVOLJENO zapuščati učilnice. 

 Na WC lahko ob dovoljenju učitelja odide le eden učenec. Odsotnost je omejena na 5 min. Učenca spremlja 

dežurni učitelj na hodniku. 

 

POSEBNE PREPOVEDI: 

 MOBILNI TELEFONI VSEH VRST, žepno računalo pri matematiki, I-PADI, TABLICE,…oziroma vse naprave za prenos 

podatkov. 

 

PRIČAKUJEMO, DA BOSTE REŠILI PREIZKUS S VSO RESNOSTJO IN ODGOVORNOSTJO.  

POKAŽITE in DOKAŽITE, DA ZMORETE IN ZNATE.  DRŽIMO VAM PESTI. 


