
 
 

 

 

Številka: 60303-9/2022/3                                                          Datum: 26. 4. 2022 

 

OBVESTILO O POTEKU NACIONALNEGA  PREVERJANJA ZNANJA  
ZA UČENCE 9.  RAZREDA TER STARŠE 

 

Datum Predmet 

 
Sreda, 4. 5. 2022 SLOVENŠČINA 

 
Petek, 6. 5. 2022 MATEMATIKA  

Torek, 10. 5. 2022 
 
KEMIJA 

 
 
TOČNI SEZNAMI PO UČILNICAH IN ZBORNO MESTO bodo znani po počitnicah. 

 
- Na dan preizkusa pridete v šolo najkasneje ob 8.10. Učenci počakate na nadzorne učitelje 

na dogovorjenem mestu. 
 
- Na vidnem mestu najdete objavljen razpored skupin in učilnic, kjer pišete NPZ. Nadzorni 

učitelji vas pospremijo do ustrezne učilnice.  
 
- V učilnico vstopajte tiho in upoštevajte navodila nadzornih učiteljev. Usedete se na 

določeno mesto po sedežnem redu.  
 
- V učilnico lahko prinesete samo nujne osebne stvari, pisala, pripomočke. Torbo pustite 

na  določenem mestu pred tablo. To velja tudi za ure, mobilne telefone, ki morajo biti 
izklopljeni. Na mizi imate le dovoljene pripomočke. 

 
- Pred začetkom pisanja vas nadzorni učitelj seznani s pravili pisanja in preveri 

pripomočke. Pri vseh treh predmetih uporabljate: moder ali črn kemični svinčnik oz. 
nalivko, pri MATEMATIKI potrebujete še svinčnik, radirko, šilček, geotrikotnik, šestilo, 
ravnilo.  

 
- Uporaba pisal piši-briši ni dovoljena. Pisne preizkuse in obrazce za točkovanje označite  s 

šiframi, ki jih dobite skupaj s preizkusom. Učenci 6. in 9. r. po prvem preizkusu eno šifro 
vzamete in shranite za junijski vpogled v ovrednotene preizkuse in pregled doseženih 
točk. 

 
 
 
 



 
 

 

 

POTEK: 
 

- Ob 8.30 se začne pisanje preizkusa in traja 60 minut. Nadzorni učitelj vas 10 minut pred 
koncem opozori, da se čas izteka in da še enkrat pregledate preizkus.  

 
- Med pisanjem prvih 20 minut in zadnjih 10 minut pred iztekom časa NPZ praviloma nihče 

ne zapusti učilnice. Izjemoma in z dovoljenjem učitelja istočasno zapusti učilnico le en 
učenec. 

 
- Če pred iztekom pisnega dela zaključite pisanje, odložite preizkuse v levi zgornji kot mize 

in mirno počakate. Prostora ne zapuščate prej, dokler nadzorni učitelj ne dovoli odhoda 
iz učilnice. 
Pred pisanjem pozorno preberite vsa potrebna navodila. Na koncu pisanja svoje 
odgovore še enkrat preverite. Zaupajte vase in v svoje sposobnosti. 
 

- Po končanem NPZ poteka pouk po urniku. 
 

 
      Želimo vam veliko uspeha!                                                                         Vodstvo in učitelji šole 


