
1. Predmet: BIOLOGIJA 

2. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 3. obdobja 

3. Podlaga za preizkus: 
Učni načrt, Naravoslovje 7 – sprejet na 22. seji Strokovnega sveta RS 
za splošno izobraževanje, dne 3. 12. 1998 
Učni načrt, Biologija – sprejet na 140. seji Strokovnega sveta RS za 
splošno izobraževanje, dne 17. 2. 2011 

4. Shema preizkusa 
 

 Opis Predvideni čas Delež v skupnem 
številu točk 

Preizkus 22 nalog. 
Sistem živih bitij je sestavni del 
preizkusa (priloga). 

60 min 100 % 

 
 

5. Tipi nalog in vrednotenje 
 

Tipi nalog Število nalog Vrednotenje 

Naloge izbirnega tipa 12 nalog Vsaka naloga je ovrednotena z 
1 točko. 

Strukturirane naloge 10 nalog Vsaka naloga je ovrednotena z 
2 točkama. 

 
Skupno število točk v preizkusu je 32. 
 
Preizkus ovrednotijo učitelji po moderiranih navodilih za vrednotenje, ki jih pripravi 
predmetna komisija za biologijo. 

 
 

6. Sestava preizkusa glede na taksonomske stopnje 
 

Taksonomske stopnje Delež v preizkusu 

1. Znanje in poznavanje 30 % 

2. Razumevanje in uporaba 35 % 

3. Samostojno reševanje novih problemov,  
samostojna interpretacija, vrednotenje 35 % 

 



7. Opis preizkusa 

7.1 Vsebina preizkusa 
V preizkus so zajeti vsi tematski sklopi iz bioloških vsebin pri naravoslovju v 7. razredu in 
pri biologiji v 8. in 9. razredu. 
Izločene vsebine 9. razreda: biomi in biosfera (M); biotska pestrost (L); vpliv človeka na 
naravo in okolje (N). 

 

7.2 Pripomočki 
Učenec prinese s seboj modro ali črno nalivno pero oziroma moder ali črn kemični 
svinčnik. 
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