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Nacionalno preverjanje znanja

Analiza ankete za 9. razred
Predmet SJK MAT ANJ FIZ ZGO LUM

Pisalo NPZ 16515 16671 4120 4176 4058 3973

Anketiranih 3644
(22%)

3644
(21,9%)

843
(20,5%)

814
(19,5%)

992
(24,4%)

788
(19,8%)

Spol

1 (Moški)

2 (Ženski)
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Iz katerega tretjega predmeta si opravljal NPZ?
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Primerjava končnega uspeha pri predmetu v lanskem 
šolskem letu in uspehom pri NPZ
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Kako si se pripravljal na NPZ?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Udeležil sem se priprav na NPZ na šoli.

Doma sem namenil več časa učenju tekoče snovi.

Doma sem ponavljal snov iz zvezkov in učbenikov iz prejšnjih let.

Doma sem reševal naloge NPZ iz prejšnjih let.

Doma sem reševal dodatne vaje iz zbirke nalog za NPZ.

Pripravljal sem se s pomočjo inštruktorja.

Izven rednega pouka se nisem posebej pripravljal na NPZ.

ženske

moški

Koliko časa si se pripravljal na NPZ (število dni)?
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Kako pomemben je tvoj rezultat na NPZ zate, za tvoje 
starše, za učitelje tvoje šole? 
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NPZ me je spodbudil, da sem ponovil snov celotnega 
šolskega leta in tudi preteklih let.
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Letošnje priprave na NPZ in dodatno utrjevanje snovi 
mi bo koristilo tudi v 1. letniku srednje šole.

NPZ je smiseln, ker imamo le pri tem testu vsi enake 
pogoje pri preverjanju in ocenjevanju znanja.
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NPZ mi daje dodatno informacijo o mojem znanju.

Svoj rezultat na NPZ bi želel primerjati z rezultati 
vrstnikov z moje šole.
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Svoj rezultat na NPZ bi želel primerjati z rezultati 
vrstnikov iz cele države.

Svoj rezultat na NPZ bi želel primerjati z rezultati 
vrstnikov iz cele države.
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Rezultati NPZ se nikjer ne upoštevajo, zato je ta test 
nesmiseln.

Pri reševanju NPZ sem se potrudil po svojih najboljših 
močeh.



9. 07. 2016

9

Strah me je bilo, da bom NPZ pisal slabo.

V priprave na NPZ sem vložil več časa in energije kot za 
priprave na šolske teste.
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Med reševanjem NPZ sem se počutil mirno in 
samozavestno.

Na NPZ bi se lahko bolj potrudil, če bi se želel.
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Rezultate NPZ sem si podrobno ogledal doma s svojimi 
starši.

Kako ocenjuješ težavnost preizkusa NPZ? 
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Ali v zvezi z NPZ doživljaš kakšne stiske?

Kaj predlagaš, kje naj se upoštevajo rezultati NPZ? 


