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GENERATOR BESEDILNIH NALOG IZ PROGRAMIRANJA  

 

Povzetek 

 

Preverjanje in ocenjevanje predstavlja pomemben del izobraževanja. Učitelj lahko znanje preverja na 

različne načine kot sta klasično ustno in pisno, ki v večini še zmeraj prevladujeta ter alternativno, ki 

temelji na študentovih sprotnih aktivnostih. Pri sestavi vprašanj za pisno preverjanje si veliko učiteljev 

dandanes pomaga z različnimi generatorji testov, kot so Hot Potatoes, Moodle, Test Pilot in drugi, ki 

so dosegljivi na spletu.   

 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani pri študijskih predmetih Programiranje 1 in 

Programiranje 2 (v nadaljevanju: Programiranje) učitelj pri sestavi vprašanj za pisno preverjanje ne 

uporablja nobenega generatorja testov. To pomeni, da mora za sestavo novih pisnih vprašanj 

uporabiti veliko domišljije in si vzeti potreben čas. Želja da bi učitelju kar se da olajšali delo pri 

nadaljnjem sestavljanju izpitnih vprašanj za pisno preverjanje, nas je navedla na misel, da smo v tem 

diplomskem delu izdelali generator besedilnih nalog, ki je specifičen za generiranje nalog iz 

programskih jezikov Pascal, C in JavaScript. Da smo pridobili informacije o tem, kakšne lastnosti naj 

vsebuje naš generator, smo najprej opravili nekaj intervjujev z visokošolskimi učitelji in izdelali 

analizo vprašanj oziroma nalog, ki so se pojavile na pisnih preverjanjih v preteklih letih. Izhajali smo 

iz lastnosti, ki jih imajo nekateri generatorji, ki jih najdemo na internetu. Le te smo v diplomskem delu 

tudi na kratko opredelili in jih v največji meri upoštevali pri izdelavi našega generatorja. Za izdelavo 

generatorja smo uporabili spletni strežnik Apache, strežniški skriptni jezik PHP in sistem za 

upravljanje s podatkovnimi bazami MySQL.    

 

Na koncu diplomskega dela smo izdelani generator evalvirali, opisali težave, na katere smo naleteli 

pri njegovi izdelavi ter podali predloge za njegovo nadgradnjo.  

 

Klju čne besede: programiranje, generator besedilnih nalog, preverjanje znanja 

 

ACM KLASIFIKACIJA: 
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GENERATOR OF TEXT-BASED ASSIGNMENTS FOR 
PROGRAMMING COURSES 

 

Abstract 

 

Verifying and assessing of knowledge represent important part of education. A teacher can verify 

knowledge on different ways, like classically oral and written, which are in majority still dominant 

types, and alternatively, which is based on student's current activities. During assembling the 

questions for written verification, many teachers nowadays help themselves using different test 

generators like Hot Potatoes, Moodle, Test Pilot, and others, they are all available on internet.   

 

At the Pedagogical faculty of the University of Ljubljana at the study courses Programing I and 

Programing II (in continuation: Programing) a teacher do not use any test generator during 

assembling questions for written verification. This means that for assembling new written questions, a 

teacher has to use a lot of imagination and has to take time needed. A requirement to reduce a 

teacher's working load during further assembling of exam questions for written verification lead us to 

the topic for this diploma thesis which is development of a generator of  text assignments. The 

generator is specific for generating text assignments for programing languages Pascal, C, and 

JavaScript. To acquire the information about what should be the features of our generator, we first 

performed a few interviews with a few university teachers, and made the analysis of exam questions 

and assignments which appeared during written examinations in the past years. We originated from 

the features being the main characteristics of some generators readily available on internet. We 

shortly described these characteristics in the thesis and maximally considered them during 

development of our generator. To develop the generator, we used web server Apache, server scripting 

language PHP, and MYSQL system to maintain databases. 

 

At the end of diploma thesis, we performed evaluation of the developed generator, described the 

problems we were faced with during its development, and listed suggestions for its upgrading. 

 

Key words: programming, generator of text assignments, knowledge verifying 

 

ACM CLASSIFICATION: 
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1 UVOD 

 

Preverjanje in ocenjevanje predstavlja pomemben del izobraževanja. Preverjanje lahko 

poteka na različne načine, kot so klasično ustno in pisno ter alternativno, ki temelji na 

študentovih sprotnih aktivnostih. Pri različnih študijskih predmetih učitelji uporabljajo različne 

načine preverjanja in ocenjevanja, vendar v večini še zmeraj prevladuje pisno preverjanje. 

Pri pisnem preverjanju se pojavljajo različne vrste nalog, ki jih delimo na esejski in objektivni 

tip. Na esejske naloge študent odgovarja prosto z daljšim odgovorom, medtem ko na naloge 

objektivnega tipa odgovarja s kratkimi odgovori. Pri sestavi slednjih si učitelji dandanes 

pomagajo z različnimi generatorji testov, kot so: Hot Potatoes, Moodle, Test Pilot in drugi, ki 

so dosegljivi na spletu.   

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani pri študijskih predmetih Programiranje 1 in 

Programiranje 2 (v nadaljevanju: Programiranje) preverjanje znanja poteka ustno, pisno in 

alternativno v obliki testiranja z računalnikom, domačih in seminarskih nalog. Tako pri 

pisnem kot alternativnem preverjanju se vedno pojavljajo vprašanja esejskega tipa, saj 

študent v rešitvi naloge prosto zapisuje programsko kodo. Takšen tip naloge učitelju 

omogoča, da preverja višje cilje kot so: povezovanje spoznanj, analiziranje, kritično 

argumentiranje in ustvarjalno mišljenje. Za učitelja sestavljanje takšnih vprašanj ni najbolj 

ekonomično. Da so takšna vprašanja usklajena s cilji predmeta in se ne ponavljajo na 

različnih preverjanjih, mora učitelj za njihovo sestavo uporabiti veliko domišljije in si vzeti 

potreben čas. 

Vse to nas je navedlo na misel, da bi v sklopu tega diplomskega dela v največji meri 

pomagali učitelju Programiranja in mu olajšali delo pri nadaljnjem sestavljanju izpitnih 

vprašanj za pisno preverjanje.  

 

1.1 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 

 

Namen diplomskega dela je izdelati učinkovit generator besedilnih nalog, ki bo naključno 

generiral različne dele besedila naloge za pisno preverjanje iz programskih jezikov Pascal, C 

in JavaScript. V diplomskem delu bomo raziskali, katere lastnosti naj ima in na kakšen način 

naj deluje. Najprej bomo naredili pregled izpitne metodologije in opravili nekaj intervjujev z 

različnimi učitelji programiranja. Tako bomo pridobili informacije o težavah, na katere naletijo 

pri sestavljanju in popravljanju izpitov. Kasneje bomo našo raziskavo usmerili v analizo 

vprašanj oziroma nalog, ki so se pojavile na nekaterih naključno izbranih izpitih in kolokvijih v 

preteklih letih. S tem želimo preveriti, če med njimi obstaja kakršna koli povezanost, ali če 

lahko različna vprašanja kakorkoli grupiramo glede na skupne lastnosti. V nadaljevanju si 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Jager Mojca-diplomsko delo 

- 2 - 

 

bomo še na kratko ogledali kakšne lastnosti imajo oziroma kaj omogočajo nekateri 

generatorji, ki jih najdemo na internetu in vse to poskušali upoštevati pri izdelavi našega 

generatorja. Rezultate raziskav bomo upoštevali pri programski rešitvi našega generatorja, le 

to pa bomo opisali in predstavili v diplomskem delu. Na koncu bo sledila evalvacija 

izdelanega generatorja. 

 

1.2 VSEBINA DIPLOMSKEGA DELA 

 

V drugem poglavju bomo v diplomskem delu na splošno opredelili dejavnost preverjanja in 

ocenjevanja. Povedali bomo kaj je njegov glavni namen ter katera pedagoška, psihološka 

načela in zakonitosti naj bi učitelj pri tem upošteval. V nadaljevanju bomo opisali katere vrste 

preverjanja in ocenjevanja poznamo in na kakšne načine preverjamo študentovo znanje. Na 

kratko bomo opredelili kako poteka usklajevanje učnih ciljev s preverjanjem in ocenjevanjem 

znanja in katere merske parametre je potrebno pri tem upoštevati.  

V tretjem poglavju bomo predstavili potek preverjanja in ocenjevanja pri predmetu 

Programiranje. Opredelili bomo tudi nekaj študijskih dosežkov, ki se pričakujejo od študentov 

ob koncu študijskega leta ter opisali kako in na kakšne načine poteka preverjanje in 

ocenjevanje njihovega znanja. 

V četrtem poglavju se bomo seznanili s težavami učiteljev programiranja pri sestavljanju in 

popravljanju izpitov. Raziskovanja se bomo lotili s strukturiranim intervjujem. Odgovori bodo 

povzeti in predstavljeni v tem poglavju. Na ta način želimo pridobiti informacije o lastnostih, ki 

naj jih ima naš generator, da bi učiteljem pri sestavljanju izpitnih vprašanj olajšal delo. 

Peto poglavje bomo namenili analizi vprašanj oziroma nalog, ki so se pojavile na nekaterih 

naključno izbranih preverjanjih v preteklih letih. Pozornost bomo namenili le nalogam iz 

programskih jezikov Pascal, C in JavaScript, saj je naš generator specifičen le za njih. S tem 

želimo preveriti, če med njimi obstaja povezanost in če jih lahko razvrstimo glede na njihove 

skupne lastnosti. 

V šestem poglavju bomo predstavili osnovne lastnosti nekaterih generatorjev testov, ki jih 

najdemo na spletu, ter predstavili na kakšne načine omogočajo generiranje testov. 

Dosedanja raziskovanja so nam podala idejo novega načina generiranja, na katerem temelji 

naš generator, ki bo predstavljen in opisan v nadaljevanju. Tu bomo nazorno predstavili idejo 

programske rešitve in prikazali delovanje generatorja. V zaključku poglavja pa sledi njegova 

predstavitev delovanja ter nekaj primerov generiranih testov.  

Sedmo poglavje bo namenjeno evalvaciji generatorja. Videli bomo, na kakšne težave lahko 

naletimo pri takšnem načinu sestavljanja vprašanj za preverjanje in navedli nekaj predlogov 

za izboljšavo generatorja.   
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2 SPLOŠNO O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja predstavljata pomemben del izobraževanja, vendar je 

razlikovanje med tema dvema pojmoma dokaj zapleteno. Kot osnovno izhodišče dr. Skribe 

Dimec v svojem članku [12] razjasni pojma preverjanje in ocenjevanje z naslednjo shemo: 

 

PREVERJANJE: 

 

OCENJEVANJE: 

 

 

Pojasnilo v shemi uporabljenih pojmov: 

Cilji: Učitelj si najprej postavi jasne cilje preverjanja ali ocenjevanja in pri tem upošteva cilje 

učnih načrtov (standardi znanja, katalogi znanja) ali predmetnikov. 

Sestavljanje: Učitelj sestavi naloge, opredeli dejavnosti ali oblikuje vprašanja in postavi jasne 

kriterije za ovrednotenje vsake naloge, dejavnosti ali vprašanja.  

Reševanje: Študenti rešujejo naloge, izvajajo dejavnosti ali odgovarjajo na vprašanja. 

Ovrednotenje: Na osnovi kriterijev učitelj pregleda in ovrednoti študentove dosežke.  

Povratna informacija: Učitelj študentom poda povratno informacijo – študenti zvedo, kaj je 

pravilno (ustrezno) in kaj ne. 

Povratna informacija v obliki ocene: Učitelj v skladu s kriteriji dosežke pretvori v ocene 

(številčne, opisne) in jih vpiše v uradni dokument. 

V obeh primerih gre za dva skoraj enaka procesa, ki se razlikujeta le v zaključnem delu, kjer 

je samo pri ocenjevanju povratna informacija v obliki ocene. Pri procesu preverjanja se na 

osnovi ovrednotenih dosežkov študente usmerja in se jim svetuje, medtem ko je pri 

ocenjevanju povratna informacija namenjena opredelitvi dosežkov učencev glede na norme, 

ki se vpišejo v uradni dokument [12].  
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Glavni nameni preverjanja in ocenjevanja znanja so [10]:  

 

• Rezultati preverjanja, dosežene ocene, so neke vrste kontrola  ali so se študentje 

naučili kar je predpisano v študijskih programih in učnih načrtih predmetov in ali 

obvladajo kar smo jih želeli naučiti. 

• Rezultati so predvsem povratna informacija  tako študentom kot učiteljem. Študent 

izve, kaj bolje in kaj slabše obvlada ter to informacijo uporabi pri nadaljnjem učenju. 

Učitelj pa na osnovi analize rezultatov lahko presodi, kako kvaliteten je njegov 

pedagoški proces. 

• Študentje ob koncu študijskega leta pričakujejo izpite, zato preverjanje in ocenjevanje 

predstavljata močno motivacijsko sredstvo . 

• Sistem ocenjevanja strukturira študij , se pravi, da ga razdeli na več etap, običajno 

na semestre ali letnike. Nekateri izpiti predstavljajo pogoj pred opravljanjem 

naslednjih ali celo za vpis v naslednji letnik. 

• Ocene imajo usmerjevalno funkcijo , ko na osnovi doseženih rezultatov študente 

usmerimo v visokošolski strokovni ali univerzitetni program. Visoko povprečje ocen pa 

omogoča študentom vpis v podiplomski študij.  

 

Najpomembnejša pedagoška in psihološka načela in zakonitosti, ki jih mora učitelj upoštevati 

pri preverjanju in ocenjevanju študentov [2]: 

 

• Znanje je subjektivna psihološka kategorija , ki se je ne da neposredno ugotavljati 

niti meriti. Učitelj z ustnimi in pisnimi vprašanji določa področje, raven in obseg 

znanja, ki naj bi ga študent pokazal. Znanje pa se materializira šele v odgovorih na ta 

vprašanja. 

• Pomembna je učiteljeva strpnost , ki omogoča uresničitev nekaterih drugih načel 

(npr. pozitivna usmerjenost, prilagajanje individualnim posebnostim študenta). 

• Učitelj s pozitivno usmerjenostjo  pri študentih išče znanje in ne neznanja. To 

doseže s skrbno sestavljenimi ustnimi in pisnimi vprašanji ter z večjo mero 

prilagajanja individualnim posebnostim vsakega študenta. 

• Zaradi velikega števila študentov pričakujemo od učitelja upoštevanje individualnih 

posebnosti  vsakega študenta. Pri preverjanju in ocenjevanju je med njimi nujno 

upoštevati stopnjo študentovih intelektualnih sposobnosti, njegovo napredovanje, 

kognitivni stil in osebnostne lastnosti.  

• Da ne prihaja do nesporazumov učitelj z ubeseditvijo kriterijev in na čel študentom 

razloži, kaj bo upošteval pri oblikovanju ocene in kako. Ubeseditev kriterijev in načel 
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olajša učitelju upoštevanje načela doslednosti, sam pa se s tem zavestno izogne 

nekaterim subjektivnim napakam preverjanja in ocenjevanja. 

• O znanju govorimo šele takrat, ko gre za utrjeno strukturo spoznanj, zato je za 

učitelja nujno upoštevanje načela utrjevanja in povezovanja znanja . 

• Če želimo upoštevati do sedaj našteta načela moramo proces preverjanja in 

ocenjevanja načrtovati . 

 

2.1 VRSTE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

 

Glede na čas izvajanja in temeljni namen razlikujemo med diagnostičnim ali začetnim 

preverjanjem, s katerim ugotavljamo študentovo predznanje, formalnim ali sprotnim, ki 

poteka med samo obravnavo učne snovi in sumativnim ali končnim, ki je usmerjeno k 

ugotavljanju rezultatov nekega zaključnega obdobja (slika 1)  [9]. 

 

 

Slika 1 Vrste preverjanja znanja 

 

2.1.1 Diagnosti čno preverjanje 

 

Diagnostično ali začetno preverjanje je usmerjeno v ugotavljanje študentovega predznanja, 

njegovega obsega in strukture. Na fakulteto prihajajo študenti z različnim predznanjem, zato 

ga lahko izvedemo ob začetku študija nekega predmeta. Tak način preverjanja učitelju 

omogoči, da učni proces v začetku usmeri tako, da imajo vsi študentje enake možnosti 

doseganja nadaljnjega novega znanja povezanega s tem predmetom. Lahko pa diagnostično 

preverjanje izvajamo pri prehodu na novo učno enoto ali poglavje. S tem dopolnimo 

morebitne pomanjkljivosti v že pridobljenem znanju in dotedanje znanje smiselno povežemo 

z novo učno vsebino [10]. 

 

2.1.2 Formalno preverjanje 

 

Formalno ali sprotno preverjanje znanja poteka občasno med samim učnim procesom. 

Njegov glavni namen je zbiranje in dajanje informacij za boljše usmerjanje učnega procesa in 
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učenja. Ta način preverjanja je koristen tako za študente kot za učitelja. Študentje s tem 

razkrijejo svoje pomanjkljivo znanje. Učitelj pa ugotovi, kje bi moral poglobiti ali poenostaviti 

razlago. Poznamo različne načine sprotnega preverjanja v obliki ustnih in pisnih vprašanj 

med samim učnim procesom, kolokvij, izdelava obveznih domačih nalog, seminarske naloge, 

itd. Ob predhodnem dogovoru s študenti, se lahko rezultati sprotnega preverjanja upoštevajo 

pri končni oceni, seveda z možnostjo popravljanja negativnih [10]. 

 

2.1.3 Sumativno preverjanje 

 

Sumativno ali končno preverjanje znanja se izvaja ob koncu daljšega zaključenega obdobja 

študija. Izvedemo ga ob koncu predavanj, seminarjev, vaj iz nekega predmeta ali ob koncu 

študija kot diplomski izpit. Rezultati so izraženi v obliki ene ali več ocen in se običajno 

zapišejo v uradno listino, kot so indeks, diplomsko spričevalo, potrdilo. Ti rezultati služijo kot 

povratna informacija učitelju, ne pa toliko študentu, saj jih ne more več popraviti, razen če 

ponavlja izpit [10]. 

 

Sodoben študij si prizadeva za postopno zbliževanje formalnega in sumativnega preverjanja 

znanja oziroma daje večji pomen uspehu pri sprotnih študijsko pomembnih aktivnostih v 

končni oceni [10]. Študentje s sprotnimi študijskimi obveznosti sistematično gradijo in 

poglobijo svoje znanje, predvsem pa so razbremenjeni kampanjskega učenja pred pisnimi in 

ustnimi izpiti ob koncu študijskega leta. 

 

2.2 MERSKE KARAKTERISTIKE OCENJEVANJA  

 

Ocenjevanje je merjenje znanja, s katerim izražamo stopnjo študentovega znanja v obliki 

desetstopenjske ocenjevalne lestvice. Zanj je značilno, da je usklajeno z vsebino in cilji 

predmeta, pri tem pa je potrebno upoštevati merske karakteristike kot so veljavnost, 

zanesljivost, objektivnost, občutljivost in ekonomičnost. 

 

Veljavnost  je ključni kriterij ocenjevanja. Ocena je vsebinsko veljavna, če zajema vse tisto, 

kar smo želeli izmeriti, če ustrezno zajame vse pomembne vsebine in cilje predmeta [10]. 

Postopek preverjanja je veljaven, če zajema vse pomembne vsebine in cilje predmeta. 

Vsebinsko veljavnost zagotovimo tako, da izpitna vprašanja oziroma naloge primerjamo s cilji 

in vsebinami študijskega predmeta, lahko pa jih damo v presojo tudi drugim strokovnjakom 

na tem področju [10].  
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Zanesljivost  je pomembna značilnost dobrega ocenjevanja, ki se nanaša na natančnost 

merjenja. Pri tem gre za vprašanje, ali bi pri vnovičnem preverjanju znanja dobili podobne 

rezultate, če bi upoštevali, da se znanje v tem času ni spremenilo. Zanesljivost je ogrožena s 

strani nedoslednosti posameznega ocenjevalca, zato je priporočljivo, da le ta preveri 

zanesljivost sebe kot ocenjevalca. Ta postopek izvede tako, da po določenem času ponovno 

oceni izdelke in primerja ocene med prvim in drugim ocenjevanjem. Zanesljivost povečamo z 

jasnimi vprašanji in natančnimi kriteriji ocenjevanja [10]. 

 

Ocenjevanje je objektivno  takrat, ko je ocena odvisna le od predmeta ocenjevanja, ne pa od 

značilnosti ocenjevalca in ocenjevanca. Stopnja objektivnosti ocenjevanja je odvisna od tipa 

nalog s katerim preverjamo znanje. Večji vpliv subjektivnosti je pri ustnem spraševanju, 

ocenjevanju praktičnih izdelkov, esejskih nalogah, manjši pa pri zaprtih nalogah, t. i. nalogah 

zaprtega tipa. Objektivnost povečamo tako, da dva ali več ocenjevalcev neodvisno oceni isti 

izdelek [10].  

 

Pri občutljivosti  ocenjevanja znanja gre za to, kako z ocenjevanjem uspemo zajeti in izraziti 

najmanjše razlike v znanju. Določena je z ocenjevalno lestvico, ki jo uporabljamo, odvisna pa 

od dolžine preizkusa in njegove težavnosti [10]. 

 

Ocenjevalni postopki so ekonomi čni , če ob smotrni porabi časa in energije dajejo več 

kvalitetnih in uporabnih rezultatov. Tu upoštevamo tako čas študentov kot učiteljev, čas za 

pripravo in izvedbo pa tudi za vrednotenje (točkovanje, ocenjevanje) ter sporočanje 

rezultatov. Naloge objektivnega tipa vzamejo veliko časa za pripravo, manj za izvedbo in 

vrednotenje. Medtem ko esejski tipi nalog vzamejo manj časa za pripravo, je njihova izvedba 

in vrednotenje daljše. Z vidika učiteljevega časa uvrščamo ustni izpit med manj 

ekonomičnega. Tu se manj časa porabi za pripravo vprašanj, a zelo veliko za njegovo 

izvedbo, saj gre za individualen postopek [10].  

 

2.3 HIERARHIJA UČNIH CILJEV – USKLAJEVANJE PREVERJANJA IN 

OCENJEVANJA S CILJI ŠTUDIJA 

 

Običajno se dogaja, da med cilji, uporabljenimi učnimi metodami in postopki ter načini 

preverjanja rezultatov ni tesne povezanosti oziroma skladnosti. Pogosto pri preverjanju 

učitelji zajamejo le nižje cilje, kot so obvladanje osnovnih dejstev, pojmov in postopkov. Višje 

cilje, kot so povezovanje spoznanj, analiziranje in primerjanje načel, kritično argumentiranje, 

ustvarjalno mišljenje in zmožnost komuniciranja, pa preverjajo redkeje ali pa sploh ne [10]. 
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Slika 2 prikazuje stopnje v revidirani Bloomovi taksonomiji.
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Stopnje v revidirani Bloomovi taksonomiji
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Taksonomija pomaga sistematično razvrstiti pojave v skladu z določenimi na

nih ciljev pomagala učiteljem pri sestavljanju testov, izbiri in kriti

nalog za preverjanje, usmerjala pa naj bi tudi načrtovanje in izvajanje učnega procesa

nih taksonomij znanja, kot npr.: Marzanova, Solo

sta Anderson in Krathwohl izdelala novo revidirano Bloomovo 

taksonomijo, pri kateri sta ohranila vseh šest stopenj, posamezne stopnje pa opisala z glagoli

akor jih je opisal Bloom. Poleg tega sta najvišjo taksonomsko stopnjo 

novo (namesto stopnje evalvacije uvedeta stopnjo ustvarjanja) 

Slika 2 prikazuje stopnje v revidirani Bloomovi taksonomiji. 

Slika 2 Nova revidirana Bloomova taksonomija 

Stopnje v revidirani Bloomovi taksonomiji [16]: 

prepoznavanje in priklic znanja iz dolgoročnega spomina.

glagola v tovrstnih nalogah sta navedi in opiši. Gre za prepoznavanje in priklic 

osnovnih konceptov programiranja. 

interpretiranje, razvrščanje, združevanje, sklepanje

Pri teh nalogah je največkrat zahtevana razlaga ali predstavitev algoritma

s svojimi besedami, ter prepoznavanje njegovih lastnosti. 

Jager Mojca-diplomsko delo 

enimi načeli. S tem naj bi 

iteljem pri sestavljanju testov, izbiri in kritični analizi 

čnega procesa [10]. 

Marzanova, Solo ali Bloomova 

izdelala novo revidirano Bloomovo 

taksonomijo, pri kateri sta ohranila vseh šest stopenj, posamezne stopnje pa opisala z glagoli 

sta najvišjo taksonomsko stopnjo 

amesto stopnje evalvacije uvedeta stopnjo ustvarjanja) 

 

nega spomina. Najpogostejša 

Gre za prepoznavanje in priklic 

klepanje, primerjanje in 

krat zahtevana razlaga ali predstavitev algoritma 
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• Uporabljati: uporaba in izvajanje postopkov v določeni situaciji. Gre za uporabo že 

znanega algoritma v novem problemu, ki je podoben nekemu znanemu vendar še ni 

bil rešen v takem kontekstu  

• Analizirati: razstavljanje snovi oz. sporočila na njegove manjše dele in določanje 

relacij med njimi in celotno strukturo z razločevanjem in organiziranjem. V takih 

nalogah je potrebno razstaviti program na njegove sestavne dele in razložiti, kako so 

ti deli med seboj povezani; ter sestavljanje manjših enot v celoto. Znati najti povezavo 

med dvema podobnima algoritmoma. 

• Evalvirati: preverjati, načrtovati, ocenjevati in kritizirati rešitve za kompleksnejše 

probleme z različnimi tipi podatkov in učinkovitost strukture algoritma. 

• Ustvarjati: sestavljanje in združevanje elementov v skladno in funkcionalno celoto. 

Naloge največkrat vsebujejo izdelavo ali načrtovanje ideje novega algoritma. 

 

2.4 NAČINI PREVERJANJA ZNANJA 

 

Slika 3 prikazuje na kakšne načine lahko preverjamo znanje. 

 

 

Slika 3 Na čini preverjanja znanja 

 

2.4.1 Ustno preverjanje znanja 

 

Nekateri predmeti štejejo spretnost ustnega izražanja med pomembne cilje, zato je pri njih 

ustno preverjanje nujno. Ustno preverjanje ima tako prednosti kot slabosti.  
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Med prednosti štejemo, da s skrbno zastavljenimi vprašanji in podvprašanji pri ustnem 

preverjanju lahko preverimo tudi višje cilje. Ta vprašanja lahko prilagodimo študentovim 

interesom, ga z njimi sproti usmerjamo in mu nudimo individualizirano povratno informacijo. 

Njihova slabost pa je, da zaradi različnih vzrokov niso posebno objektivni niti zanesljivi ali 

ekonomični [10]. 

 

2.4.2 Pisno preverjanje znanja 

 

Ta oblika preverjanja je bolj ekonomična in objektivna od ustnega preverjanja, saj rešujejo 

vsi študenti enaka vprašanja pod istimi pogoji, če pa so vprašanja dobro sestavljena je tudi 

dokaj veljavna. 

Pri sestavljanju pisnih preverjanj se je treba držati nekaj nujnih korakov. Prvi je ta, da 

razmislimo o namenu preverjanja (ali je diagnostično, formalno ali sumativno) in katere 

vsebine in učne cilje želimo preveriti. Nato se moramo odločiti s katerimi tipi nalog bomo 

preverjali znanje, pri tem pa upoštevamo prednosti in omejitve posameznih tipov. V preizkus 

je potrebno vključiti tako težje kot lažje naloge. Pred začetkom pisanja se moramo odločiti, 

kako dolgo se bo preverjanje izvajalo. Pri tem si lahko pomagamo s pravilom, ki je 

preizkušeno v praksi, da študentje potrebujejo trikrat več časa, da rešijo nalogo kot učitelj. 

Na koncu pa si izberemo način točkovanja in izdelamo točkovnik. 

 

Po opravljenem preizkusu in točkovanju sledi analiza rezultatov, na podlagi katerih se 

odločimo za način spreminjanja točk v ocene. Pri tem imamo dve možnosti: ocenjevanje 

glede na stalni oz. absolutni kriterij ter ocenjevanje glede na spremenljivi oz. relativni kriterij. 

Pri izbiri kriterija ne gre za tehnično vprašanje ampak za namen preverjanja in ocenjevanja. 

Pri ocenjevanju glede na absolutni kriterij  uporabimo kriterijsko ocenjevanje. Tu 

ugotavljamo v kolikšni meri je študent dosegel učne cilje. Pri tem ocenjevanju moramo 

vedeti, katere učne cilje mora študent obvladati v vsakem primeru in katere cilje mora usvojiti 

za posamezno oceno. Tu morajo biti jasno določeni minimalni standardi znanja, ki jih mora 

doseči vsak študent. Pri uporabi tega kriterija meje niso vedno enake. Odvisne so od tega ali 

zahtevamo enostavnejše znanje ali ne. Pri enostavnejšem znanju postavimo strožji kriterij, 

medtem ko pri zahtevnejšem postavimo blažjega. 

Pri ocenjevanju glede na spremenljiv kriterij  ocenjujemo študente glede na ostale 

rezultate v skupini. Ocenjevanje temelji na logiki normalne distribucije in na srednji vrednosti 

razporeditve rezultatov. Pri tem ocenjevanju bi dobili 68 % sedmic in osmic, 13,5 % šestic in 

devetic ter 2,5 % nezadostnih in odličnih [10].  

 

Pri pisnem preverjanju lahko najdemo različne tipe nalog (slika 4).  
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Slika 4 Vrste nalog pri pisnem preverjanju znanja 

 

V grobem jih razvrstimo v dve skupini: esejske naloge  in naloge objektivnega tipa . Na 

esejske naloge študent odgovarja prosto, z daljšim odgovorom, medtem ko na naloge 

objektivnega tipa odgovarja s kratkimi odgovori. Slednje delimo na naloge odprtega in 

zaprtega tipa. 

Med naloge odprtega tipa  uvrščamo naloge s kratkimi odgovori  in naloge 

dopolnjevanja . S temi nalogami preverjamo nižje nivoje znanja. Njihova prednost se kaže v 

tem, da onemogočajo ugibanje in jih učitelj lažje sestavi.  

Med naloge zaprtega tipa  uvrščamo naloge izbirnega  in alternativnega tipa  ter naloge 

povezovanja  in urejanja . S temi nalogami zmanjšamo subjektivnost ocenjevanja, njihovo 

vrednotenje je hitro in natančno, odgovore pa lahko tudi optično odčitamo. Njihova slabost je, 

da omogočajo ugibanje pri reševanju in za njihovo sestavljanje porabimo veliko časa. Tudi 

pri tem tipu nalog ne moremo preverjati višjih nivojev znanja [10].  
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2.4.3 Alternativni na čini preverjanja znanja 

 

Dandanes se na fakultetah vse bolj pojavlja alternativni način preverjanja znanja, s katerim 

usmerjamo študente k bolj poglobljenem študiju in povezovanju teorije in prakse. Ta način 

nam omogoča zajeti več pomembnih študijskih ciljev ter uporabo višjih taksonomskih ravni 

znanja. Alternativno preverjanje znanja se je pričelo uveljavljati zaradi vse večjih nesoglasij 

glede tradicionalnega preverjanja znanja. Spremembe se kažejo na različne načine. Poleg 

končnega izpita je velik poudarek na deležu študentovih sprotnih aktivnosti. Pri nekem delu 

ocenjevanja se poveča aktivna vloga in sodelovanje študentov (samoocenjevanje, vzajemno 

ocenjevanje, dogovarjanje o kriterijih). S skupinskimi projekti se zmanjšuje tekmovalnost in 

primerjanje med študenti. Povečala se je funkcija ocene, ki glede na svojo stopnjo pove 

študentu, kako velike težave lahko ima pri nadaljevalnih oz. sorodnih predmetih v višjih 

letnikih. 

Nekaj različnih pristopov pri alternativnem preverjanju znanja [10]: 

 

• Izpiti »odprtih knjig«: Pri teh izpitih je dovoljena uporaba vnaprej določenih knjig oz. 

drugih pripomočkov. S tem je študentu omogočeno, da med samim izpitom lahko 

poišče določene podatke, namige oz. pojasnila. 

• Domače naloge: Pri tem načinu gre za krajše pisne izdelke, ki temeljijo na 

poglobljenem študiju. 

• Samoocenjevanje: Tu ima študent aktivno vlogo pri ocenjevanju, kar  mu omogoča, 

da se seznani s kriteriji dobrega znanja in ga motivira, da jih doseže. 

• Vzajemno ocenjevanje študentov: Gre za podoben pristop kot je samoocenjevanje, le 

da gre pri tem za vzajemno ocenjevanje med sošolci. 

• Računalniško podprto preverjanje: Od vseh oblik alternativnega preverjanje se danes 

najpogosteje uporablja ravno ta. Računalnik omogoča veliko prednosti tako učiteljem 

kot učencem. Učiteljem je v pomoč pri sestavljanju in razvijanju testnih nalog oz. 

vprašanj, glede na tip nalog lahko tudi pri ocenjevanju ter pri sporočanju in analizi 

rezultatov. Študentom je omogočeno glede na namen preverjanja tudi reševanje 

nalog ob različnih časih na različnih krajih. Povratno informacijo o pravilnosti pa 

dobijo v relativno kratkem času [10]. 
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3 SPLOŠNO O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU PRI 

PREDMETU PROGRAMIRANJE 

 

V splošnem je računalniško programiranje, »kodiranje«, dejavnost, katere cilj je ustvarjanje 

novih računalniških programov ali njihovih sestavnih delov na temelju določenih pravil. 

Programiranje oziroma implementacija abstraktnega algoritma je le ena izmed faz procesa 

razvoja programske opreme. Računalniški programi so napisani v izvorni kodi določenega 

programskega jezika, pri delu pa si programer pomaga z ustreznimi razvojnimi orodji. 

Programira se lahko v različnih programskih jezikih kot so zbirni jezik, BASIC, Pascal, C, 

C++, Java, Python, Prolog, COBOL [22], itd. 

 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani se študentje z osnovami programiranja spoznajo v prvem 

semestru prvega letnika pri predmetu Uvod v programiranje, kjer se tudi prvič srečajo z višjim 

programskim jezikom. V študijskem letu 2011/2012 je bil to Pascal. Na začetku se seznanijo 

z osnovami načrtovanj algoritmičnih postopkov ter diagrami poteka, v nadaljevanju pa s 

samo sintakso in semantiko programskega jezika. Pri tem študent spozna: različne 

podatkovne tipe, deklaracijo spremenljivk, izraze in prireditvene stavke, gradnike algoritmov 

(kot so vejitve, ponovitve), osnovne vhodno izhodne ukaze, različne oblike podprogramov in 

posredovanje parametrov [27]. Nekaj končnih ciljev predmeta je, da zna študent [27]:  

 

• samostojno načrtovati in izvesti programske rešitve za enostavne programe v 

izobraževanju,  

• razviti in testirati enostavno programsko opremo (testiranje robnih pogojev, 

modularnost), 

• identificirati in uporabljati enostavne podatkovne strukture pri zasnovi programskih 

rešitev, 

 

pri tem pa upoštevati vse lastnosti, ki jih morajo imeti algoritmi za računalniško rabo. 

 

Študentje se s kompleksnejšim programiranjem začno ukvarjati v drugem semestru prvega 

letnika pri predmetu Programiranje 1 in nadaljujejo v drugem letniku pri Programiranju 2. Pri 

Programiranju 1 se študentje prvič v celoti spoznajo z višjim programskim jezikom, ki je 

izbran ob začetku študijskega leta. V študijskem letu 2011/2012 je bil to Pascal. Vsebina 

predmeta na začetku temelji na ponovitvi učne snovi, spoznane pri Uvodu v programiranje in 

njeni nadgradnji pri obravnavi posameznih sklopov: prireditvenih stavkih, pisanju izrazov, 

stavkih izbire, operatorjih in njihovih prioritetah. V nadaljevanju se usmeri v sestavljene 
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organizacije podatkov (tabele, nizi, zapisi, itd.), podrobnejše poznavanje podprogramov 

(funkcije, procedure, rekurzija), delo z datotekami in spoznavanje kompleksne organizacije 

podatkov (koncept kazalcev, povezani seznami, itd.). Pri tem predmetu se ob koncu 

študijskega leta med drugim od študenta zahteva [25]:  

 

• da pozna koncepte programiranja s poudarkom na izbranem programskem jeziku, 

•  je sposoben izbrati programske konstrukte za izgradnjo algoritmov oziroma 

programov, 

• je sposoben zgraditi programe za različna področja (splošno in posebej namensko 

uporabo, npr. za uporabo v izobraževanju), 

• je zmožen kritično analizirati in vrednotiti programerska orodja. 

 

Z drugimi višjimi programskimi jeziki kot so C, C++, PHP, JavaScript se študentje spoznajo 

pri Programiranju 2. Tu je vsebina predmeta zahtevnejša in vsebuje: uporabo naprednejših 

programerskih orodij, kompleksnejših podatkovnih struktur, rekurzije, izboljšanih postopkov 

in strategij, sistemskih knjižnic in paketov. Študentje se tu prvič srečajo tudi z objektnim 

programiranjem in osnov izdelovanja interaktivnih spletnih aplikacij. Vse novo pridobljeno 

znanje jim omogoča, da aktivno sodelujejo pri razvoju programov v izobraževalne namene.  

Spodaj je naštetih nekaj študijskih dosežkov, ki se pričakujejo od študenta ob koncu 

študijskega leta [26]: 

 

• poznavanje naprednejših konceptov in teorije s področja programskih jezikov in 

programiranja, 

• sposobnost izbire programskih konstruktov za izgradnjo zahtevnejših programov (za 

splošno in posebej namensko uporabo, kot je izobraževanje), 

• zmožnost kritičnega analiziranja in vrednotenja programskega orodja. 

 

Tako kot pri ostalih predmetih, je tudi pri Programiranju 1 in Programiranju 2 (v nadaljevanju 

Programiranje) namen preverjanja in ocenjevanja usmerjen v kontrolo ali so študentje usvojili 

učne cilje, ki so zapisani v učnem načrtu. Rezultati preverjanja in ocenjevanja predstavljajo 

povratno informacijo tako študentu kot učitelju. Študent na podlagi rezultatov izve, kakšno je 

njegovo trenutno znanje, kaj boljše in kaj slabše obvlada, medtem ko učitelju predstavijo 

kvaliteto njegovega pedagoškega procesa. Samo preverjanje in ocenjevanje potekata celo 

študijsko leto, kar pripomore k večji motivaciji študentov in omogoča sprotno, sistematično in 

učinkovito usvajanje novega znanja. Študentje, ki se vpisujejo v drugi letnik študija in niso 

uspešno zaključili Programiranja 1, imajo tako kot tisti z opravljenimi obveznostmi možnost 
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opravljanja vseh tekočih in končnih obveznosti, ki so zahtevane pri Programiranju 2. Kljub tej 

možnosti se je v praksi izkazalo, da tisti, ki nimajo uspešno zaključenega predmeta 

Programiranje 1, pri Programiranju 2 praviloma ne uspejo slediti in usvojiti tekočo učno snov. 

Lahko bi rekli, da je uspešno opravljen predmet Programiranje 1 predpogoj za uspešno 

opravljanje Programiranja 2. Prav tako oba skupaj predstavljata predpogoj za uspešno 

opravljene sorodne predmete v višjih letnikih, kot so: Algoritmi in podatkovne strukture, 

Uporabniška programska oprema in nekateri drugi. 

 

Pri Programiranju se učitelj zaveda, da je pri preverjanju in ocenjevanju potrebno upoštevati 

psihološka in pedagoška načela in zakonitosti. To doseže na različne načine. S svojo 

strpnostjo pripomore k pozitivni usmerjenosti, s katero pri študentih išče znanje in ne 

neznanja, pri tem upošteva individualne posebnosti vsakega študenta, kot so stopnja 

intelektualnih sposobnosti, njegovo napredovanje, kognitivni stil in osebne lastnosti. Ob 

pričetku študijskega leta učitelj študente seznani s tem, kaj bo upošteval pri končni oceni in 

kako ter s tem zadosti načelu doslednosti, sam pa se izogne nekaterim subjektivnim 

napakam pri preverjanju in ocenjevanju. Učitelj preverjanje in ocenjevanje znanja skrbno 

načrtuje in ga izvede šele takrat, ko je študent določene učne cilje že dosegel. Natančnejši 

opis uresničevanja in upoštevanja teh psiholoških in pedagoških načel bomo podrobneje 

predstavili v nadaljevanju. 

 

3.1 VRSTE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI PRE DMETU 

PROGRAMIRANJE 

 

Vsako leto se pri Programiranju pojavijo novi študentje, ki prvič obiskujejo predmet in tisti, ki 

ga zaradi neuspešnosti predhodnega leta ponovno obiskujejo. Vse to vpliva na različna 

predznanja študentov, zato le tega na začetku študijskega leta ne preverjamo. Diagnostično 

preverjanje se izvaja le v obliki ustnega preverjanja pri prehodu na novo učno enoto. Na 

začetku študijskega leta so v prednosti študentje z večjim predznanjem, seveda pa to ne 

odraža nujno boljše končne ocene.  

 

Pri sodobnem študiju je vse bolj pomembno tako formativno kot sumativno preverjanje in 

ocenjevanje znanja. Vse večji poudarek je usmerjen v študentove sprotne aktivnosti. Z njimi 

zagotovimo, da študentje lažje in boljše dosegajo sprotne učne cilje, sistematično bogatijo 

svoje znanje, predvsem pa jih razbremenimo kampanjskega učenja. Vse to omogoča učitelju 

boljši vpogled, kako študentje usvajajo obravnavano učno vsebino, kar posledično vpliva na 

nadaljnji potek učnega procesa. V primeru, da se pri določeni učni vsebini pokažejo fiksacije 
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v pridobljenem študentovem znanju, lahko učitelj svojo razlago dodatno podkrepi in poda 

dodatne naloge za utrjevanje. Vse večja pomembnost formativnega preverjanja in 

ocenjevanja znanja se odraža tudi pri Programiranju.  

Formativno preverjanje in ocenjevanje predstavlja pomemben del predmeta in poteka na 

različne načine. V študijskem letu 2011/2012 je pri Programiranju 1 formativno preverjanje 

potekalo v obliki malih seminarskih nalog. Študentje so tekom študijskega leta glede na 

obravnavano učno vsebino dobili šest malih seminarskih nalog, katere so samostojno 

reševali doma, njihovo končno rešitev oziroma programsko kodo pa so kasneje oddali 

učitelju preko spletne učilnice Pedagoške fakultete. Učitelj je pri vsakem študentu pregledal 

in ocenil štiri od šestih oddanih nalog ter nato posredoval povratno informacijo o izdelani 

nalogi, s katero je študent dobil vpogled o kvaliteti svojega že usvojenega znanja. Poleg 

malih seminarskih nalog je moral vsak študent izdelati tudi veliko seminarsko nalogo, ki je 

bila prav tako ocenjena. Študent si je za veliko seminarsko nalogo izbiral enega od učnih 

sklopov, ki so potekali v okviru vsebine predmeta. V nalogo je moral vključiti predstavitev 

izbranega sklopa, lastne praktične primere, s katerimi je nazorno predstavil obravnavano 

vsebino in tri naloge z rešitvami, ki so bile vezane na izbrani sklop. Ocene seminarskih nalog 

so prispevale 40 % k celotni oceni, ki jo študent dobi ob koncu študijskega leta. V sprotno 

preverjanje pri Programiranju 1 se štejeta tudi dva kolokvija, ki se izvajata med študijskim 

letom. V primeru da študent oba kolokvija opravi s pozitivno oceno, lahko njuna povprečna 

ocena nadomesti pisno preverjanje znanja, ki se izvaja ob koncu študijskega leta.  

Tako kot pri Programiranju 1 se tudi pri Programiranju 2 v formalno preverjanje vključujeta 

dva kolokvija. Pri Programiranju 2 se od študentov pričakuje, da že obvladajo enega od 

programskih jezikov, ki so ga spoznali pri Programiranju 1. Ker je predmet usmerjen v 

spoznavanje drugih, se tekom leta od študenta zahteva več samostojnosti in lastne aktivnosti 

pri usvajanju novega znanja, zato tukaj ni malih seminarskih nalog, ki bi zajemale preverjanje 

posameznih obravnavanih sklopov. Tu se v sprotno preverjanje vključuje eno seminarsko 

nalogo in projektno delo. Seminarska naloga poteka v okviru vaj, kjer študentje po 

obravnavanem novem programskem jeziku izdelajo zahtevnejši program, ki je kakorkoli 

povezan z izobraževanjem, samo navodilo naloge pa poda učitelj. Oddaja naloge poteka v 

treh delih. V prvem delu študent odda zapis idejne rešitve naloge, ki mora biti oddana pred 

pričetkom programiranja. V drugem delu študent izdela kodo programa in pripadajoče 

datoteke s podatki. Tretji del pa mora vsebovati navodilo za uporabo programa. Študent 

samostojno zagovarja izdelano seminarsko nalogo, ocena le te pa mu prispeva 15 % h 

končni oceni. Projektno delo se izvaja v okviru predavanj in v letošnjem letu je bila tema 

programski jezik PHP. Študentje so bili razdeljeni v skupine po dva ali trije skupaj. Vsaka 

skupina si je izbrala enega od sklopov, ki bi bil obravnavan tekom predavanj pri spoznavanju 

tega jezika. Znotraj projektnega dela je posamezna skupina zajela snov, ki se je pri tem 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Jager Mojca-diplomsko delo 

- 17 - 

 

sklopu obravnavala v prejšnjem študijskem letu, pri tem pa si je pomagala s predpisanim 

gradivom in dodatnimi viri, ki jih je podal učitelj. Projektno delo je moralo vsebovati tudi šest 

primerov uporabe izbrane vsebine, ki jo je obravnavala skupina, tri naloge z rešitvami in tri 

brez rešitev. Projektno delo s predstavitvijo je posameznemu študentu dalo 35 % celotne 

ocene [24].  

 

Sumativno preverjanje in ocenjevanje pri Programiranju poteka ob koncu študijskega leta. 

Izvaja se po koncu predavanj in vaj. Poteka v obliki pisnega in ustnega preverjanja ter 

testiranja z računalnikom. Testiranje z računalnikom poteka na koncu študijskega leta v 

računalniški učilnici, kjer vsak od študentov samostojno rešuje nalogo, ki jo pred začetkom 

testiranja poda učitelj. Tu mora študent samostojno izdelati program, uspešno opravljeno 

testiranje pa mu omogoča pristop k pisnemu izpitu. V primeru, da je študent oproščen 

pisanja pisnega izpita, kar pomeni, da je uspešno opravil oba kolokvija, mu opravljeno 

testiranje z računalnikom omogoči pristop k ustnemu izpitu. Pisnega preverjanja znanja se 

morajo udeležiti vsi študentje, ki nimajo pozitivne ocene z obeh kolokvijev. Seveda pa se ga 

lahko udeležijo tudi tisti študentje, ki niso zadovoljni s povprečno oceno, pridobljeno na 

kolokvijih. Študentom, ki imajo opravljene vse do tedaj opisane obveznosti, ki jih zahteva 

predmet, je omogočen pristop k ustnemu izpitu. Tako na pisnem kot ustnem izpitu se 

preverja snov celotnega študijskega leta, oba izpita skupaj pa predstavljata 60 % celotne 

ocene pri Programiranju 1 in 50 % pri Programiranju 2 [25], [26].  

Vse ocene, ki jih študent pridobi pri sprotnem in končnem preverjanju se združijo v eno 

končno oceno in vpišejo v uradni dokument, na fakulteti v elektronski indeks. 

 

3.2 MERSKE KARAKTERISTIKE OCENJEVANJA PRI PREDMETU 

PROGRAMIRANJE  

 

Na tem mestu moramo poudariti, da je ocenjevanje v šoli le posredno merjenje in da 

študentovega znanja ne moremo neposredno izmeriti in oceniti. Kljub temu predstavlja 

ocenjevanje enega od najpomembnejših vidikov učiteljevega dela.  

Študijske ocene predstavljajo diagnostično vrednost, saj kažejo, kolikšno je študentovo 

znanje ne glede na okoliščine v katerih si ga je pridobil. Z njimi odkrivamo pomanjkljivosti in 

težave, ki jih imajo študentje pri obvladanju posamezne učne snovi. Študentu to omogoča 

odpravo pomanjkljivosti v svojem znanju, učitelju pa kontrolo rezultatov svojega dela. Ocene 

imajo upravno-administrativen pomen, saj je od njih odvisen vpis v naslednji letnik, boljšim 

študentom pa omogočajo pridobitev nagrad in štipendij. Seveda pa je potrebno poudariti, da 

so pomembno motivacijsko sredstvo, saj spodbudno vplivajo na študentov odnos do učenja 
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nasploh. Vendar pa se njihova motivacijska moč v polni meri uveljavi le tedaj, če so le te čim 

točnejše, to pomeni, da najboljši študentje dobijo najboljše ocene ali slabi študentje nizke 

ocene [15]. Da bi učitelj v najboljši meri zadostil točnosti ugotavljanja znanja in njegovega 

ocenjevanja tudi pri Programiranju upošteva najvažnejše merske karakteristike. 

Pri vseh načinih preverjanja znanja, ki se izvajajo pri tem predmetu, je učitelj najprej 

osredotočen na njegovo veljavnost. Vsebinsko veljavnost zagotovi tako, da v preverjanje 

vključi vse pomembne vsebine in cilje predmeta, ki so zapisani v učnem načrtu. Učitelj pri 

pisnih nalogah vsebinsko veljavnost poveča tako, da v testu vsa vsebinska poglavja zajame 

enakomerno. Ker je pri Programiranju pomembno, da zna študent na podlagi zahtev 

samostojno zgraditi program, pri tem pa ustrezno izbrati programske konstrukte, učitelj v svoj 

ocenjevalni postopek ne zajema nekaterih lažjih sintaktičnih napak, kot so podčrtaj na koncu 

stavka, oblika zapisanega programa, itd. 

Ocena bi bila zanesljiva, če bi učitelj pri ponovnem ocenjevanju istih pisnih nalog dal isto 

oceno. Ocenjevanje pri Programiranju je podobno ocenjevanju pri matematiki. Rešitev 

posamezne naloge je razdeljena na več korakov, zapis vsakega od njih pa študentu prinese 

vnaprej določeno število točk naloge. Na primer, ko naloga od študenta zahteva zapis 

podprograma, se pri tem posamično točkuje: ideja reševanja naloge, le to lahko študent 

zapiše v besedni obliki oziroma psevdo kodi, pravilen zapis glave podprograma z vsemi 

pripadajočimi parametri ter zapis programske kode v telesu podprograma. Tak način 

ocenjevanja omogoča učitelju pri ponovnem preverjanju iste rezultate, kar omogoča večjo 

zanesljivost ocene.  

Samo ocenjevanje bi bilo lahko objektivno le, kadar bi bila ocena odvisna samo od 

študentovega znanja in ne od učitelja. Pri različnih učiteljih se ocene pri ocenjevanju istih 

pisnih nalog ne ujemajo, vendar le zaradi različnih kriterijev ocenjevanja, ki jih učitelji 

postavijo sami. Če bi navodilo naloge zahtevalo v podprogramu uporabo dinamične tabele, 

študent pa bi v svoji rešitvi uporabil statično, bi nek učitelj študentu kljub netočnosti vendarle 

namenil nekaj točk, medtem ko mu kakšen drug ne bi dal niti ene, saj bi lahko menil, da 

študent ne ločuje med statično in dinamično tabelo. V primeru ocenjevanja po enem samem 

kriteriju bi bila ocena neodvisna od ocenjevalca. 

Pri programiranju se uporablja šeststopenjska ocenjevalna lestvica, ki je dovolj občutljiva, da 

učitelj ne uporablja vmesnih ocen, kot so na primer 7/8. Tako mu z ocenjevanjem uspe zajeti 

in izraziti tudi najmanjše razlike v znanju med študenti.  

S strani študenta štejemo pisne preizkuse pri Programiranju med ekonomične ocenjevalne 

postopke, saj v relativno kratkem času dajo veliko kvalitetnih in uporabnih rezultatov. Kako je 

s samo ekonomičnostjo pisnih ocenjevalnih postopkov s strani učitelja bomo preverili z 

intervjujem v naslednjem poglavju. Na tem mestu pa lahko poudarimo, da izvajanje ustnih 

izpitov tako kot pri drugih predmetih tudi tu štejemo med manj ekonomične postopke, tako za 
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študenta kot za učitelja. Pri tem postopku porabimo preveč časa, tako za pripravo vnaprej 

pripravljenih vprašanj in podvprašanj kot za njegovo izvedbo. 

 

3.3 HIERARHIJA UČNIH CILJEV – USKLAJEVANJE PREVERJANJA IN 

OCENJEVANJA S CILJI PREDMETA PROGRAMIRANJE  

 

V prvem poglavju smo omenili, da med cilji in uporabljenimi učnimi metodami in postopki ter 

načini preverjanja rezultatov ni tesne povezanosti. Običajno se dogaja, da učitelji v 

preverjanje zajamejo le nižje cilje, kot so spominsko obvladanje osnovnih dejstev, pojmov, 

postopkov. Višje cilje, kot so analiziranje, povezovanje, primerjanje, argumentiranje, 

ustvarjanje, pa preverjajo redkeje.  

Preverjanja, ki vsebujejo vprašanja nižjih stopenj po revidirani Bloomovi taksonomiji pri 

Programiranju ne pridejo v poštev. Ob koncu študijskega leta se poleg drugih učnih ciljev od 

študenta pričakuje, da bo sposoben brati, uporabljati, implementirati in spreminjati programe, 

ki uporabljajo enostavne podatkovne strukture, načrtovati in izvesti programske rešitve za 

enostavne probleme v izobraževanju, identificirati in uporabiti enostavne podatkovne 

strukture pri zasnovi programskih rešitev [27] itd. Da bi učitelj študentom zagotovil kvalitetno 

usvajanje novega znanja in čim boljšo povezanost preverjanja in laboratorijskih vaj s cilji in 

učnimi metodami ter posledično veljavno ocenjevanje, si pri tem pomaga z revidirano 

Bloomovo taksonomijo. Pri samem usvajanju nove učne snovi gredo študenti skozi vse 

stopnje taksonomije, a pomembno je, da hitro usvojijo višje nivoje, kot so analiziranje, 

evalviranje in uporabljanje. Ti so vsebovani pri domačih in seminarskih nalogah, kolokvijih ter 

končnem pisnem in ustnem izpitu.  

 

3.4 NAČINI PREVERJANJA ZNANJA PRI PREDMETU PROGRAMIRANJE 

 

Pri Programiranju preverjanje znanja poteka na različne načine. Še zmeraj sta uveljavljena 

pisno in ustno preverjanje, medtem ko v zadnjih letih v ospredje stopa tudi alternativno.  

 

Ustno preverjanje znanja se pojavlja v diagnostični obliki pred začetkom obravnave nove 

učne snovi, ki je namenjen ponovitvi že usvojene učne snovi in uvajanju v novo. V formativni 

obliki ga zasledimo pri zagovoru seminarskih nalog, ki se ocenijo, del teh ocen pa prispeva h 

končni oceni. Ob koncu študijskega leta pa študentje opravljajo še ustni izpit, ki ga štejemo v 

končno preverjanje znanja, ki se izvaja pri tem predmetu. V prejšnjem poglavju smo omenili, 

da učitelj tudi pri ustnem izpitu preverja višje nivoje znanja, zato je izredno pomembno, da 
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ima vnaprej skrbno pripravljena vprašanja in podvprašanja. Tako priprava vprašanj, kot sama 

izvedba izpita s strani učitelja, ni najbolj ekonomična. 

 

Med pisna preverjanja štejemo dva kolokvija in končni pisni izpit. Kolokvija se izvedeta tekom 

študijskega leta, ko so tekoči učni cilji že usvojeni in utrjeni. Na koncu študijskega leta pa 

preverjamo in ocenjujemo znanje s pisnim izpitom, z izjemo tistih študentov, ki imajo oba 

kolokvija pozitivno ocenjena in so zadovoljni z oceno. Ocenjevanje pisnih preizkusov poteka 

glede na absolutni kriterij, pri katerem učitelj uporablja kriterijsko ocenjevanje. Ker z vsakim 

pisnim preizkusom preverjamo višje ravni znanja, pomeni, da so vprašanja oziroma naloge, 

ki se pojavijo na preizkusih, esejskega tipa. Tak tip naloge študentu omogoča, da odgovarja 

prosto z daljšimi odgovori. Pri Programiranju pa gre za podobno situacijo, študent glede na 

zahteve nalog prosto oblikuje in izdeluje različne programe in podprograme, ki so sestavljeni 

iz algoritmov in podatkov. Vse to zapiše v obliki programske kode. Pri tem je poseben 

poudarek na oblikovanju in upoštevanju določenih lastnosti, kot so nedvoumnost, ustavljivost 

in zapis z elementarnimi navodili posameznih algoritmov [4].    

 

Pri predmetu Programiranje se prav tako uporablja alternativno preverjanje in ocenjevanje 

znanja. To omogoča študentom poglobljeno učenje in povezovanje teorije in prakse. Poteka 

v obliki malih in velikih seminarskih nalog ter končnega testiranja na računalniku pri 

Programiranju 1, medtem ko pri Programiranju 2 poteka v obliki seminarske naloge, 

projektnega dela in prav tako testiranja z računalnikom. Vse te naloge učitelj sproti popravlja 

in na ta način vsakemu študentu nudi individualno povratno informacijo o kakovosti 

njegovega znanja. Študentom je tako skozi celo študijsko leto omogočeno sprotno 

preverjanje svojega znanja in če je potrebno, ga dodatno poglobijo. Male seminarske naloge 

omogočajo študentu, da preveri svoje znanje glede na predelane posamezne sklope iz 

izbranega programskega jezika. Z velikimi seminarskimi nalogami pa lahko zajame in 

uporabi vse pridobljeno znanje enega izmed jezikov. Študentovo samostojno učenje je 

vključeno v projektno nalogo. Z njo si sam pridobiva znanje v nekem popolnoma novem 

programskem jeziku, pri tem pa si pomaga s pridobljenim znanjem prejšnjih. Glede na 

naravo predmeta Programiranje, se tu v alternativna preverjanja šteje tudi testiranje z 

računalnikom. Ta se izvaja v računalniški učilnici, kjer študent izdeluje programsko rešitev na 

računalniku, s čimer lahko pokaže tudi poznavanje ustreznega programskega orodja. 

 

Če bi na kratko povzeli, lahko rečemo, da je izvedba študijskega predmeta Programiranje 

skrbno, sistematično in natančno zastavljena.  

Zgoraj omenjena dejstva nam povedo, da pisno preverjanje s strani učitelja ni najbolj 

ekonomično, zato smo sklenili, da bi mu pri sestavi vprašanj za pisne izpite in kolokvije (v 
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nadaljevanju izpiti) olajšali delo. Odločili smo se izdelati generator besedilnih nalog, ki bi 

generiral različna vprašanja, ki bi jih učitelj vključil v izpite.  
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4 TEŽAVE PRI SESTAVLJANJU IN POPRAVLJANJU IZPITOV I Z 

PROGRAMIRANJA 

 

Glavni namen diplomskega dela je izdelati učinkovit generator besedilnih nalog, ki bi 

učiteljem programiranja v največji meri olajšal delo pri sestavljanju izpitnih vprašanj. V 

začetku smo želeli pridobiti nekaj informacij o tem, na kakšne težave naletijo pri sestavljanju 

in popravljanju izpitov. Raziskovanja smo se lotili s strukturiranim intervjujem (Priloga 1), s 

katerim smo z vnaprej sestavljenimi vprašanji izprašali šest visokošolskih učiteljev, ki imajo 

vsaj tri leta izkušenj iz poučevanja tega predmeta. Intervjuje smo opravili v juniju in 

septembru 2012. V nadaljevanju so predstavljeni odgovori na zastavljena vprašanja. 

 

Kaj Vam predstavlja glavno težavo pri sestavljanju pisnih izpitov pri Programiranju? 

 

Na pisnih izpitih iz Programiranja se pojavljajo vprašanja esejskega tipa, v katerih študent 

prosto zapisuje programsko kodo. Sestavljanje in popravljanje takšnih izpitov z učiteljeve 

strani ni najbolj ekonomično. Glavno težavo jim predstavlja sestavljanje novih primerov nalog 

oziroma dobiti nove ideje za izpitna vprašanja, pri tem pa skušajo zagotoviti raznolikost in 

nedvoumnost nalog. Kar nekajkrat se je zgodilo, da je učitelj poskušal poenostaviti navodilo 

naloge, a so ga študentje razumeli napačno in si s tem po nepotrebnem otežili reševanje. 

Učitelji soglašajo, da mora tisti, ki sestavlja izpit, imeti za seboj veliko ur programiranja, saj 

bo le tako lahko predvidel, v kateri smeri bodo šle rešitve in koliko časa se bo za njih 

porabilo. Izkušnje so pokazale, da se dogaja, da se sestavi izpit, ki je za študente pretežak 

oziroma prelahek. Vsi se trudijo, da so le ti primerno težki in da ustrezajo zahtevanim 

vsebinam in ciljem predmeta, ki so zapisani v učnem načrtu. Med anketiranci so se pojavile 

tudi razlike. Nekateri učitelji pri sestavljanju izpitnih nalog navodilo podajo tako, da si lahko 

študent med njenim reševanjem v spomin prikliče rešitev neke druge naloge, ki jo je pred 

tem že reševal in si na tak način pomaga pri njeni razrešitvi. Na drugi strani pa se nekateri 

učitelji zavzemajo za to, da nove naloge študent ne bi mogel reševati po spominu.  

 

Od kod črpate ideje za sestavo vprašanj na izpitih? 

 

Učitelji ideje za sestavo vprašanj dobivajo na najrazličnejše načine iz: realnega življenja 

(športni dogodki, aktualna dogajanja v svetu, različne dokumentarne in znanstvene oddaje, 

itd.), izkušenj spremljajočega raziskovalnega dela, literature, različnih zbirk nalog (C naj bo 

[6], 121 nalog iz Pascala [5], itd.), spleta (primeri izpitnih nalog na drugih univerzah), lastnih 

zapiskov iz srednje šole in fakultete, raznih računalniških tekmovanj (ACM - Association for 
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Computing Machinery), starih izpitov, itd. Nekateri med njimi si ideje, ki se jim naključno 

porodijo, zapisujejo in jih kasneje uporabijo. 

 

Ste si pri sestavljanju vprašanj za pisni izpit že kdaj pomagali s kakšnim generatorjem 

testov? Če da, s katerim? 

 

Nobeden od anketirancev si do sedaj še ni pomagal s kakršnim koli generatorjem testov. 

Eden od njih nam je zaupal, da ima za vsak predmet, ki ga poučuje na svojem računalniku 

izdelano mapo z naslovom predmeta. V vsaki od teh map pa so podmape poimenovane z 

letnico študijskega leta in v njih izpiti, ki so se v tistem študijskem letu pojavljali pri pisnih 

preverjanjih. Zgodilo se je že, da je zaradi časovne stiske za izpit izbral nekega, ki se je v 

preteklih letih že pojavil na pisnem preverjanju. Sedaj pa zaradi prenove študijskega 

programa nekatere od teh map oz izpitov v njih uporablja le še za pridobitev idej za nova 

izpitna vprašanja. 

 

Kaj vse naj bi po Vašem mnenju omogočal generator besedilnih nalog, da bi vam olajšal delo 

pri sestavljanju izpitov? 

 

Vsi anketiranci so se strinjali, da bi si želeli imeti generator, ki bi jih popolnoma nadomestil v 

domišljiji. Generator naj bi sestavljal nove primere in jih kombiniral skupaj. V nadaljevanju pa 

so podali naslednje predloge lastnosti, ki naj bi jih vseboval učinkovit generator:  

• vseboval naj bi čim širšo raznovrstnost nalog, 

• izpitna vprašanja naj bi bila grupirana na različne načine po težavnosti, temah, učnih 

ciljih, le te pa bi zbiral naključno, 

• omogočal naj bi generiranje različnih pojmov (zanka, podatkovni tip, itd.), s katerimi bi 

učitelj kasneje sestavil besedilo naloge, 

• omogočal naj bi shranjevanje domišljijskih vzorcev, katere bi v generator vpisal učitelj 

sam, izpitno vprašanje pa naj bi nastalo kot kombinacija ali permutacija teh vzorcev, 

• naj bi sam generiral domišljijske vzorce, katere bi v nadaljevanju kombiniral in 

permutiral. 

Odgovori anketirancev so se razlikovali v želji po številu nalog, ki naj bi jih vseboval 

generator. Prvi od anketirancev je povedal, da se na fakulteti v sedmih letih zamenjata dve 

generaciji študentov, kar pomeni, da se nobeno vprašanje na izpitih ne sme ponoviti v tem 

času. V študijskem letu učitelj sestavi tri izpite redno in dva izredno, vsak izpit pa vsebuje štiri 

naloge. Iz tega sledi, da je letno potrebno sestaviti dvajset različnih nalog, ker pa so tu še 

priprave na izpite, to pomeni, da mora sestaviti še dodatnih dvajset nalog. To zahteva, da naj 

bi učinkovit generator vseboval vsaj dvesto osemdeset različnih nalog.  
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Nekateri učitelji so izrazili željo, da bi generator vseboval neko minimalno število vprašanj 

(80, 100, …), nato pa bi se vsako od teh vprašanj generiralo na različno število načinov (5, 

10, …). Spet drugi so predlagali, da naj bi generator omogočal neko minimalno število nalog 

(200, 300, …) ne glede na način generiranja. 

 

Ali tudi pri popravljanju izpitov naletite na kakršnekoli težave? 

 

Učitelji pri popravljanju izpitov naletijo na kar nekaj težav. Največkrat se zgodi, da se študent 

v rešitvi naloge nerodno izraža, čeprav snov razume ter da je koda nerazumljivo napisana. V 

primeru da študent nalogo reši na kompleksen način, si učitelji pri popravljanju pomagajo s 

skico ali računalnikom, saj tako lažje ugotovijo, kaj je študent mislil zapisati v rešitvi naloge. 

Študent v rešitvi naloge prosto zapisuje kodo, kar pomeni, da učitelj pri popravljanju lahko 

naleti na toliko različnih rešitev, kot je bilo udeležencev na izpitu, to pa mu lahko vzame 

veliko časa, tako da je povratna informacija študentom dokaj zakasnela. Pri popravljanju se 

včasih izkaže, da je bila kakšna izmed nalog pretežka oziroma dvoumno napisana, v teh 

primerih morajo učitelji naknadno popraviti ocenjevalni kriterij pri tej nalogi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Jager Mojca-diplomsko delo 

- 25 - 

 

5 ANALIZA IZPITOV IZ PRETEKLIH LET PRI PREDMETU 

PROGRAMIRANJE 

 

V analizo izpitov iz preteklih let smo vključili naloge iz programskih jezikov Pascal, C in 

JavaScript. Tekom študija se študentje zaporedoma spoznajo z vsakim od njih. Učitelj jih 

predava ločeno in po vrsti po posameznih sklopih. 

Pri predmetu Programiranje 1 se študentje najprej v celoti spoznajo s programskim jezikom 

Pascal. Temu jeziku je namenjeno največ časa, saj študentje prvič spoznavajo in rešujejo 

naloge, ki zahtevajo izdelavo konkretnega računalniškega programa. Na začetku študentje 

najprej ponovijo snov, ki so jo spoznali pri predmetu Uvod v programiranje, to je zgradba 

programa, podatkovni tipi in krmilni stavki. Nato se jezika učijo po sklopih, ki si sledijo v 

naslednjem vrstnem redu: množice, tabele (enodimenzionalne in dvodimenzionalne), 

podprogrami (procedure in funkcije ter uporaba parametrov), nizi, zapisi, rekurzija, datoteke 

(tekstovne in binarne), dinamične podatkovne strukture oziroma kazalci. Pri tem je treba 

poudariti, da se sklopi med seboj nadgrajujejo in so medsebojno odvisni. Končen cilj 

predmeta je poznavanje in smiselno uporabljanje vseh sklopov pri izdelavi preprostih in 

kasneje zahtevnejših računalniških programov.  

Dobro poznavanje enega programskega jezika študentu omogoča lažje učenje katerega koli 

drugega. To se odraža tudi pri študentih, ki obiskujejo predmet Programiranje 2. Tu se 

spoznajo s programskim jezikom C. Učenje tega jezika je relativno krajše. Tudi tu obravnava 

snovi poteka po sklopih, ki so v večini isti kot pri Pascalu in nekaj dodatnih, kot so dinamična 

polja (enodimenzionalna in dvodimenzionalna). Ob koncu študijskega leta se študentje 

srečajo še z osnovnimi operacijami v skriptnem jeziku JavaScript, ki so pri oblikovanju 

spletnih strani zelo razširjene. Poznavanje teh operacij omogoča izdelavo učinkovitih 

interaktivnih spletnih aplikacij.  

Kako kvalitetno je študentovo znanje iz posameznega programskega jezika učitelj preverja z 

izpiti. V prejšnjih poglavjih smo povedali, da je sestava takšnih izpitov zelo neekonomična. 

Da bi kar najbolje izpolnili cilj našega diplomskega dela, smo v tem poglavju izdelali analizo 

vprašanj, ki so se pojavila na nekaterih naključno izbranih izpitih v zadnjih treh letih. S tem 

smo želeli ugotoviti, če se med vprašanji pojavljajo kakršne koli podrobnosti oziroma razlike 

in če jih lahko grupiramo glede na skupne lastnosti. 

 

5.1 ANALIZA NALOG IZ PROGRAMSKEGA JEZIKA PASCAL 

 

Analiza nalog na izpitih iz programskega jezika Pascal je glede na navodilo pokazala, da se 

pojavljajo trije tipi nalog (slika 5). Prvi tip nalog zahteva od študenta pisanje celotnega 
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programa, tu uporaba podprogramov ni neposredno navedena v navodilu, se pa pričakuje 

njihova uporaba tam, kjer je to smiselno. Drugi tip nalog zahteva le pisanje podprogramov. 

Pri tretjem tipu pa je zahtevano pisanje podprogramov in njihova smiselna uporaba v 

glavnem programu. Pri vseh pa je potrebno ustrezno deklarirati in definirati vse potrebne 

spremenljivke. 

 

 

Slika 5 Tipi nalog, ki se pojavljajo pri programskem  jeziku Pascal 

 

Pri posameznem tipu nalog smo naredili analizo, koliko nalog v svojem navodilu zahteva 

uporabo istih sklopov. Za lažjo predstavo nas je zanimalo v kolikšni meri naloge vsebujejo 

dodatne primere. Preverili pa smo tudi, če se katere od njih ponavljajo oziroma so si na 

kakršen koli način podobne. 

 

5.1.1 Pisanje celih programov 

 

Na izpitih se je tak tip naloge pojavil le dvakrat. Iz spodnje tabele (tabela 1) je razvidno, da se 

je enkrat pojavila naloga, ki je zahtevala uporabo tekstovne datoteke in enkrat naloga, ki je 

zahtevala uporabo binarne datoteke, le ta pa je bila zaradi večje jasnosti podprta s 

konkretnim primerom. 
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Sklopi Število različnih 
nalog (posamezni 

stolpci), ki vsebujejo 
iste sklope 

Množice  

Tabele (1D)  

Tabele (2D)  

Nizi  

Zapisi  

Rekurzija  

Datoteke (tekstovne) 1 

Datoteke (tipizirane) 1 

Kazalci  

Tabela 1 Prikaz koliko razli čnih nalog programskega jezika Pascal, ki v besedilu zahtevajo pisanje celih 
programov, vsebuje posamezne sklope 

 

5.1.2 Pisanje podprogramov 

 

Pri tem tipu nalog se na eni strani pojavljajo naloge, pri katerih je jasno navedeno, ali se od 

študenta zahteva uporabo funkcije, ki vrne vrednost ali uporabo funkcije, ki ne vrne 

vrednosti, imenovano procedura. V takih nalogah so jasno podani vsi vhodni in izhodni 

parametri ter rezultat podprograma, kadar gre za funkcijo, ki vrne vrednost. S tem se preveri, 

če zna študent ustrezno podajati parametre v glavi podprograma. Na drugi strani pa se 

pojavljajo take naloge, ki od študenta zahtevajo, da znotraj njih prepozna oziroma ustrezno 

uporabi proceduro ali funkcijo. Slika 6 prikazuje opisano. 

 

 

Slika 6 Razli čna besedila nalog pri pisanju podprogramov 
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Spodnji tabeli (tabela 2 in tabela 3) prikazujeta, da se pri izpitih največkrat pojavljajo naloge, 

ki ne določajo neposredno uporabo funkcije ali procedure. Največkrat se v nalogah pojavljajo 

sklopi, nizi, tekstovne datoteke in rekurzija. Iz tabel je razvidno, da se v posamezni nalogi 

lahko pojavi tudi navodilo, ki od študenta zahteva uporabo več kot enega sklopa.  

 

 

Sklopi 

Število različnih nalog (posamezni stolpci), ki vsebujejo iste 

sklope 

Procedura Funkcija 

Množice     1 

Tabele (1D)    1 1 

Tabele (2D)      

Nizi   4   

Zapisi      

Rekurzija      

Datoteke (tekstovne)  1  1  

Datoteke (tipizirane)      

Kazalci 1     

Tabela 2 Prikaz koliko razli čnih nalog programskega jezika Pascal, ki v besedilu zahtevajo pisanje 
procedure ali funkcije, vsebuje posamezne sklope 

 

Razlaga druge tabele: 

� Navodilo naloge zahteva od študenta uporabo procedure: 

• 1 naloga je v svojem besedilu vsebovala sklop Kazalci. 

� Navodilo naloge zahteva od študenta uporabo funkcije: 

• 1 naloga je v svojem besedilu vsebovala sklop Datoteke (tekstovne), 

• 4 naloge so v svojem besedilu vsebovale sklop Nizi, 

• 1 naloga je v svojem besedilu vsebovala sklopa Tabele (1D) in Datoteke 

(tekstovne), 

• 1 naloga je v svojem besedilu vsebovala sklopa Množice in Tabele (1D). 
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Sklopi 

Število različnih nalog (posamezni stolpci), ki vsebujejo iste sklope 

Uporaba procedure ali funkcije 

Množice        1    1 

Tabele (1D)             

Tabele (2D)     2    1    

Nizi  6        3  1 

Zapisi   1          

Rekurzija      1    3 1  

Datoteke 

(tekstovne) 

5       1     

Datoteke 

(tipizirane) 

   1     1    

Kazalci       2    1  

Tabela 3 Prikaz koliko razli čnih nalog programskega jezika Pascal, ki v besedilu zahtevajo pisanje 
podprogramov, vsebuje posamezne sklope 

 

Večina nalog je podprta s konkretnim primerom, kar omogoča nazornejši vpogled 

zahtevanega. Pri sami analizi pa smo opazili še dve stvari. Prva je ta, da so se nekatere 

naloge ponovile pri različnih izpitih. To pomeni, da dva različna izpita vsebujeta identično 

enako navodilo za posamezno nalogo. Druga pa, da se na izpitih pojavljajo skoraj podobne 

naloge. Besedilo naloge zahteva uporabo istega sklopa in je sestavljeno na podoben način, 

razlikuje se le v različnih zahtevah. Kot primer lahko predstavimo navodilo spodnjih dveh 

nalog: 

 

1. Napišite podprogram, katerega vhodni podatek bo kazalec na prvi element 

dinamičnega seznama. Elementi seznama so cela števila. Podprogram naj iz 

seznama odstrani vsak drugi element (drugi, četrti, šesti po vrsti itn.) in vrne število 

odstranjenih elementov. 

2. Napišite podprogram, katerega vhodni podatek bo kazalec na prvi element 

dinamičnega seznama, elementi seznama pa so cela števila. Podprogram iz 

seznama odstrani vsak drugi element, pri čemer začne pri prvem elementu seznama 

(odstrani prvi, tretji, peti, sedmi,… element seznama). Podprogram vrne število 

odstranjenih elementov. 
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5.1.3 Pisanje podprogramov in njihova uporaba v gla vnem programu 

 

Pri tem tipu nalog  je glavni poudarek na izdelavi podprograma ter njegovi smiselni vključitvi 

v glavni program. Spodnji tabeli (tabela 4 in tabela 5) podrobno prikazujeta analizo dobljenih 

rezultatov. Tako kot pri predhodnem tipu se tudi tu pojavljajo naloge, ki zahtevajo uporabo 

točno navedene procedure ali funkcije in take, kjer mora študent sam razbrati, za katero od 

njiju gre oziroma v rešitvi uporabi eno od njiju. Prav tako so tudi tu jasno podani vsi vhodni in 

izhodni parametri, ter rezultat, ki ga vrne podprogram, kadar gre za funkcijo. Poleg tega 

preverjamo, če zna študent ustrezno podajati parametre v glavi podprograma in večina nalog 

ima podan konkretni primer. Prav tako se tudi tu pojavljajo naloge, ki v svojem navodilu 

zahtevajo uporabo vsaj dveh različnih sklopov. Večina nalog je razširjena verzija 

predhodnega tipa, pri katerem gre le za pisanje podprogramov, tu pa za njihovo smiselno 

uporabo v glavnem programu. Kot primer podajamo navodilo spodnjih dveh nalog: 

 

1. Napišite podprogram, katerega vhodni podatek bo kazalec na prvi element 

dinamičnega seznama, elementi seznama pa so cela števila. Podprogram iz 

seznama odstrani vsak drugi element, pri čemer začne pri prvem elementu seznama 

(odstrani prvi, tretji, peti, sedmi,… element seznama). Podprogram vrne število 

odstranjenih elementov. 

2. Napišite podprogram, katerega vhodni podatek bo kazalec na prvi element 

dinamičnega seznama, elementi seznama pa so cela števila. Podprogram iz 

seznama odstrani vsak drugi element, pri čemer začne pri prvem elementu seznama 

(odstrani prvi, tretji, peti, sedmi,… element seznama). Podprogram vrne število 

odstranjenih elementov. Zapišite tudi deklaracijo dinamičnega seznama in v glavnem 

delu programa ustrezno uporabite klic podprograma.  

 

Seveda pa se tudi tu pojavljajo naloge, ki temeljijo na podobnem besedilu neke druge 

naloge. Podroben primer smo podali v predhodnem poglavju. 
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Sklopi 

Število različnih nalog (posamezni stolpci), ki vsebujejo iste sklope 

Procedura Funkcija 

Množice      

Tabele (1D)     1 

Tabele (2D)    1  

Nizi   2 1  

Zapisi      

Rekurzija      

Datoteke (tekstovne)     1 

Datoteke (tipizirane)  1    

Kazalci      

Tabela 4 Prikaz koliko razli čnih nalog programskega jezika Pascal, ki v besedilu zahtevajo pisanje 
procedure ali funkcije in njeno smiselno vklju čitev v glavni program, vsebuje posamezne sklope 

 

 

Sklopi 

Število različnih nalog (posamezni stolpci), ki vsebujejo 

iste sklope 

Uporaba procedure ali funkcije 

Množice         

Tabele (1D)   1      

Tabele (2D)  1     1 1 

Nizi     2    

Zapisi    1     

Rekurzija 1    2 1   

Datoteke (tekstovne)        1 

Datoteke (tipizirane)         

Kazalci   1 1  1 1  

Tabela 5 Prikaz koliko razli čnih nalog programskega jezika Pascal, ki v besedilu zahtevajo pisanje 
podprogramov in njihovo smiselno vklju čitev v glavni program, vsebuje posamezne sklope 

 

Pri proučevanju in analiziranju izpitnih nalog smo naleteli na zanimivo odkritje. Ne glede na 

to, kateri od treh tipov nalog se pojavlja pri posamezni nalogi na izpitu, bi lahko naloge 

razdelili tudi glede na sestavljeno besedilo. Naša analiza je pokazala, da se glede na 

sestavljeno besedilo pri izpitih pojavljajo štirje tipi nalog, ki smo jih kategorizirali: 

 

1. Naloga z novim besedilom.  To je naloga, ki v svojem besedilu vsebuje navodilo, ki 

se do sedaj še ni pojavilo na nobenem izpitu. 
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2. Naloga z istim besedilom.  Ta naloga v svojem besedilu vsebuje besedilo, ki se je že 

pojavilo na nekem predhodnem izpitu. 

3. Naloga s podobnim besedilom.  Pri tej nalogi gre za podobno besedilo neke druge 

že obstoječe naloge. S strani stavčne analize bi lahko rekli, da se nalogi razlikujeta le 

v uporabi različnih pridevnikov, prislovov, itd. medtem ko navodilo ostaja enako. 

4. Nadgrajena naloga.  Besedilo te naloge se je že pojavilo na nekem predhodnem 

izpitu, vendar je dopolnjeno z dodatno zahtevo. Sama naloga je lahko najprej 

zahtevala izdelavo podprograma, z dodatno zahtevo pa lahko dosežemo tudi njegovo 

vključitev v glavni program. S tem smo si omogočili elegantno prestopanje med tipi 

nalog glede na navodilo naloge. 

 

5.2 ANALIZA NALOG IZ PROGRAMSKEGA JEZIKA C 

 

Našo analizo smo nadaljevali na programskem jeziku C. Prav tako smo tudi tukaj opazovali, 

koliko nalog v svojem navodilu zahteva uporabo istih sklopov. Spodnji tabeli (tabela 6 in 

tabela 7) prikazujeta, da se do sedaj še ni pojavila naloga na izpitih, ki bi eksplicitno 

zahtevala uporabo funkcije, ki ne vrne vrednosti, medtem ko je bila uporaba funkcije, ki vrne 

vrednost zahtevana kar trikrat. Pri programskem jeziku C so naloge usmerjene v izdelalo 

podprogramov, pri tem pa je večina takšnih, ki prepuščajo študentu odločitev ali bo pri 

razrešitvi uporabil funkcijo, ki vrne vrednost ali funkcijo, ki ne vrne vrednosti. Presenetilo nas 

je, da se je pri analizi našla ena naloga, ki je zahtevala ustrezno vključitev podprograma v 

glavni program. Tudi tukaj je večina nalog podprta s konkretnim primerom oziroma dodatno 

razlago. Glede na sestavo besedila se bolj pojavljajo tipi nalog kot so naloge z novim in 

podobnim besedilom in manj naloge z istim besedilom in nadgrajene naloge. Kljub podobnim 

rezultatom pa smo opazili tudi nekaj novega. Določene naloge se pojavljajo pri obeh 

programskih jezikih, tako pri Pascalu kot pri C-ju. Seveda le take, ki se ujemajo v 

posameznih sklopih obeh jezikov. 
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Sklopi 

Število različnih nalog 
(posamezni stolpci), ki vsebujejo 

iste sklope 

 Funkcija, ki ne 
vrne vrednosti 

Funkcija, ki 
vrne vrednost 

Statične tabele (1D)   

Statične tabele (2D)  1 

Nizi  1 

Dinamična polja (1D)   

Dinamična polja (2D)   

Strukture   

Rekurzija   

Kazalci   

Datoteke (tekstovne)  1 

Datoteke (tipizirane)   

Tabela 6 Prikaz koliko razli čnih nalog programskega jezika C, ki v besedilu zaht evajo pisanje funkcije, ki 
ne vrne vrednosti ali funkcije, ki vrne vrednost, v sebuje posamezne sklope 

 

 

Sklopi 

Število različnih nalog (posamezni stolpci), ki vsebujejo iste 

sklope 

Uporaba funkcije, ki ne vrne vrednost ali funkcije, ki vrne 

vrednost 

Statične tabele (1D)        1 2 

Statične tabele (2D)     2     

Nizi    2      

Dinamična polja (1D)          

Dinamična polja (2D)  1        

Strukture      1    

Rekurzija       1  2 

Kazalci 2      1   

Datoteke (tekstovne)   3     1  

Datoteke (tipizirane)          

Tabela 7 Prikaz koliko razli čnih nalog programskega jezika C, ki v besedilu zaht evajo pisanje 
podprogramov vsebuje posamezne sklope 
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5.3 ANALIZA NALOG PROGRAMSKEGA JEZIKA JAVASCRIPT  

 

V času šolanja se študentje spoznajo tudi s predmetno orientiranim skriptnim jezikom 

JavaScript. Njegova sintaksa ohlapno sledi programskemu jeziku C. Namenjen je 

izračunavanju in rokovanju s predmeti v brskalniku, zato potrebuje aplikacijo znotraj katere 

se nahaja. V tem času študentje že dobro obvladajo tehnologijo HTML in CSS, ter pisanje 

kod v grafičnem načinu s programi kot so Macromedia Dreamweaver in Microsoft FrontPage. 

Da pa bi lahko izkoristili vse prednosti, ki jih nudi JavaScript za ustvarjanje dinamičnih 

spletnih strani, se študentje naučijo pisanja izvorne kode v tekstovnem načinu. JavaScript se 

uporablja na področjih: upravljanje z okni in okvirji, meniji, predstavitev besedila in slik, 

upravljanje z zgodovino in povezavami, delo s piškotki (cookies), oblikovanja integriranih 

uporabniških vmesnikov, preverjanje vnesenih podatkov, pošiljanje podatkov, časovni nadzor 

[19]. Vsa ta področja študentje spoznajo v obliki obravnavanih sklopov med letom in jih 

uporabljajo pri izdelavi dinamičnih spletnih strani. Ob koncu obravnavane učne snovi pa se 

njihovo usvojeno znanje preveri tudi na izpitu.  

Spodnja tabela 8 prikazuje analizo nalog, ki so se pojavile na izpitih. Preverili smo, katere od 

obravnavanih sklopov zajemajo posamezne izpitne naloge, koliko je takšnih, ki zajemajo iste 

sklope in če so si med seboj v čem podobni oziroma različni. 

 

Sklopi Število različnih nalog (posamezni 

stolpci), ki vsebujejo iste sklope 

Upravljanje z okni in okvirji 7   1  

Meniji      

Predstavitev besedila in slik  1 3  1 

Upravljanje z zgodovino in povezavami   3  1 

Delo s piškotki (cookies)      

Oblikovanje integriranih uporabniških 

vmesnikov 

     

Preverjanje vnesenih podatkov    1  

Pošiljanje podatkov      

Časovni nadzor  1   1 

Tabela 8 Prikaz koliko razli čnih nalog programskega jezika JavaScript v besedilu vsebuje posamezne 
sklope 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele večina nalog v navodilu zahteva uporabo sklopa upravljanje 

z okni in okvirji, pojavljajo pa se tudi takšne, ki zahtevajo uporabo več kot enega sklopa. Zelo 
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pogoste so naloge, ki temeljijo na delu s spletnimi obrazci. Pri vseh gre za pisanje skriptov, 

nekatere od jih pa je potrebno tudi smiselno vključiti v spletno stran. Večina nalog je podprta 

s konkretnim primerom za lažje razumevanje besedila. Glede na sestavo besedila se tako 

kot pri nalogah iz programskega jezika Pascal in C tudi tu v večini pojavljajo tipi nalog kot so 

naloge z novim in podobnim besedilom in manj naloge z istim besedilom in nadgrajene 

naloge. 
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6 GENERATOR BESEDILNIH NALOG 

 

Do sedaj smo se uspeli seznaniti s katerimi težavami se srečujejo in s čim si pomagajo 

učitelji pri sestavljanju izpitov. Podali so nam tudi nekaj uporabnih idej o tem, kaj naj bi po 

njihovem mnenju omogočal dober generator besedilnih nalog. Nato smo se lotili analize 

vprašanj, ki so se pojavila na nekaterih izpitih v prejšnjih letih in s tem pridobili kar nekaj 

koristnih informacij o tem, na kakšne načine bi lahko naš generator generiral izpitna 

vprašanja. Želimo si, da bo generator kar najbolj učinkovit, zato si bomo v nadaljevanju 

ogledali nekaj lastnosti, ki jih imajo nekateri generatorji testov, ki jih najdemo na spletu. Vse 

te lastnosti bomo poskusili v največji meri upoštevati pri njegovi izdelavi. 

 

Programska oprema, ki omogoča generiranje naključnih testov, pomaga učitelju, da v 

relativno kratkem času pripravi večje število individualnih pisnih izpitov. Zaradi večjega 

števila študentov se na preverjanju lahko pojavijo tudi različni izpiti, vendar vsi z enakim 

naborom nalog. Na ta način učitelj onemogoči prepisovanje med študenti. 

Da pa učitelj sploh lahko generira teste, mora najprej pripraviti ustrezno bazo vprašanj. To 

bazo sproti obnavlja, se pravi briše, popravlja in dodaja nova vprašanja. Boljšo preglednost 

doseže, če ima vprašanja grupirana po sklopih npr. po učni snovi ali težavnosti. Šele ko je 

baza postavljena, učitelj prične z generiranjem testov. Najprej izbere, koliko vprašanj iz 

posameznega sklopa naj test vsebuje, te pa potem naključno izbira sistem in jih vstavlja v 

preizkus.  

Na izpitih se pojavljajo različni tipi nalog, kot so esejske in naloge objektivnega tipa. Glede na 

to katere tipe učitelj uporablja pri svojih izpitih, določa, katero aplikacijo za generiranje testov 

bo uporabljal, kajti različne aplikacije podpirajo različne tipe oziroma omogočajo sestavo še 

kakšnega specifičnega tipa naloge [7]. 

Nekatere aplikacije je mogoče dobiti na spletu, npr. Hot Potatoes, TCExam, Moodle, Adit 

TextDesk, itd. Med njimi najdemo takšne, ki so brezplačne, med temi pa tudi take, ki so 

odprto-kodne, to pomeni, da je dovoljena vsakršna uporaba in spreminjanje programske 

opreme ter njeno razširjanje v spremenjeni in nespremenjeni obliki [20]. Za preostale 

aplikacije pa je potrebno plačati licenco. Delovanje nekaterih aplikacij zahteva predhodno 

nastavitev spletnega strežnika (TCExam), medtem ko druge samo namestimo na osebni 

računalnik (Hot Potatoes). Dve zelo uporabni možnosti, ki jih omogočajo posamezne 

aplikacije, pa sta shranjevanje preizkusov v formatu PDF (TCExam) in njihovo tiskanje 

(TCExam, Hot Potatoes) [7], [17]. 
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Glede na način generiranja testov, ki jih omogočajo zgoraj opisane aplikacije, bi lahko 

izpostavili tri tipe generiranja. Med temi tipi ima vsak neko novo lastnost in vse lastnosti 

prejšnjega tipa. S sliko 7 smo nazorneje prikazali njihovo nadgrajevanje, tipe generiranja pa 

ustrezno poimenovali.  

 

 

Slika 7 Trije tipi generiranja testov 

 

Prvi tip generiranja imenujemo Testi s fiksnimi nalogami . Pri tem načinu učitelj izbere 

sklop, ki ga želi preverjati in število vprašanj, ki se bodo pojavila na testu, aplikacija pa v bazi 

podatkov naključno izbere označeno število vprašanj iz izbranega sklopa (slika 8). 

 

 

Slika 8 Testi s fiksnimi nalogami 

 

Drugi tip generiranja imenujemo Testi z naklju čno izbiro nalog . Tudi pri tem načinu učitelj 

izbere sklop, ki ga želi preverjati in število vprašanj, le te pa aplikacija naključno izbere iz 

baze podatkov. Vendar pa ima ta tip generiranja še dodatno lastnost. Pri že generiranem 

testu je mogoče generirati nove teste na ta način, da so njegova vprašanja pomešana (slika 

9). 
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Slika 9 Testi z naklju čno izbiro nalog 

 

Tretji tip generiranja pa imenujemo Testi z naklju čnim generiranjem spremenljivk v 

nalogi . Ta tip omogoča isti način generiranja testov kot predhodni Testi z naklju čno izbiro 

nalog , ima pa tudi dodatno lastnost. V vseh izbranih nalogah, ki se pojavljajo na testu pri 

naključnem generiranju, v posamezni nalogi naključno generira tudi spremenljivke (slika 10). 

 

 

Slika 10 Testi z naklju čnim generiranjem spremenljivk v nalogi 

 

Generiranje testov na način, ki ga omogoča tip Testi z naklju čnim generiranjem 

spremenljivk v nalogi , nam lahko da ogromno število različnih nalog. Ta lastnost je za naš 

generator zelo dobra, kajti na razpolago želimo imeti veliko različnih vprašanj. Poleg tega 

želimo pri njegovi izdelavi upoštevati tudi predloge, ki so nam jih podali učitelji v intervjuju in 

analizo vprašanj, ki nam je pokazala zanimive povezave med izpitnimi vprašanji. Na koncu 

pa nam ostane še pomembno dejstvo, da učitelj pri predmetu Programiranje na izpitih podaja 

izključno naloge esejskega tipa, pri tem pa se zavzema za njihovo raznolikost. Vse to nam je 

dalo idejo, da bi poleg zgoraj naštetih lastnosti naš generator vseboval še eno dodatno, ki 

nadgradi vse prejšnje. Želimo, da bi poleg naključnega generiranja spremenljivk naključno 

generiral tudi različne dele besedila. Slika 11 prikazuje našo idejo. 
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Slika 11 Četrti tip generiranja testov 

 

Tako smo četrti tip generiranja poimenovali Testi z naklju čnim generiranjem besedila 

naloge . Ta tip ima vse lastnosti s tem dopolnilom, da poleg obstoječega naključno generira 

še dele besedila (slika 12). 

 

 

Slika 12 Testi z naklju čnim generiranjem besedila naloge 

 

6.1 IDEJA PROGRAMSKE REŠITVE 

 

Cilj diplomske naloge je izdelati generator besedilnih nalog iz programiranja. V prejšnjih 

poglavjih smo z različnimi metodami raziskali kakšne lastnosti naj ima naš generator in 

porodila se nam je zelo dobra ideja. Vprašanja, ki se pojavljajo na izpitu iz Programiranja so 

esejskega tipa, zato smo bili ves čas osredotočeni na njihovo besedilo. Ideja je v tem, da bi 

naš generator omogočal naključno generiranje delov besedila naloge. To pomeni, da ima 

naloga na posameznih delih svojega besedila različne opcije pripadajočega pod-besedila, 

kateri od njih bo vsebovan v nalogi, pa naključno izbere generator. Temu bi lahko rekli prva 

vejitev. V želji, da bo generator kar najbolj učinkovit, smo pri generiranju poskrbeli, da 

generator omogoča več kot eno vejitev. Na določenih delih besedila generator naključno 

vstavi enega od pripadajočih pod-besedil, a v tem pripadajočem delu pod-besedila je 
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ponovno opcija, da generator naključno vstavi enega od pripadajočih pod-pod-besedil, … S 

sliko 13 smo nazorneje prikazali ta način generiranja. 

 

 

Slika 13 Primer naloge z naklju čnim generiranjem besedila 

 

Nekaj primerov nalog, ki jih dobimo z zgornje slike s takšnim načinom generiranja: 

1. Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni polji in gumb 

"pritisni". V prvem vnosnem polju uporabnik vpiše celo število. Po kliku na gumb, naj 

se v drugem vnosnem polju izpiše prvih deset večkratnikov tega števila. Izpisana 

števila naj bodo med sabo ločena z vejico. 

2. Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni polji in gumb 

"pritisni". V prvem vnosnem polju uporabnik vpiše celo število. Po kliku na gumb, naj 

se v drugem vnosnem polju izpišejo vsi delitelji tega števila. Izpisana števila naj bodo 

med sabo ločena z vejico. 

3. Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni polji in gumb 

"pritisni". V prvem vnosnem polju uporabnik vpiše celo število. Po kliku na gumb, naj 

se v drugem vnosnem polju izpiše pet praštevil, ki so večja od tega števila. Števila naj 

bodo izpisana po velikosti. Od večjega proti manjšemu. 

 

S tem primerom in takšnim načinom generiranja je možno dobiti 24 različnih nalog. 
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V drugem poglavju smo povedali, da učenje posameznega programskega jezika poteka po 

sklopih. Ti sklopi si smiselno sledijo od enostavnih do težjih, npr. v začetku se študent 

spozna z enostavnimi podatkovnimi tipi in statičnimi podatkovnimi strukturami, šele kasneje 

se sreča s strukturiranimi podatkovnimi tipi in dinamičnimi podatkovnimi strukturami.  

Pri programskem jeziku Pascal si sklopi sledijo v naslednjem vrstnem redu: množice, tabele 

(enodimenzionalne, dvodimenzionalne), podprogrami (procedure, funkcije), nizi, zapisi, 

rekurzija, datoteke (tekstovne, tipizirane), kazalci. Kljub temu, pa je potrebno vedeti, da ti 

sklopi niso samostojne enote, ampak se smiselno dopolnjujejo. To pomeni, da je naloga, ki 

zahteva uporabo nizov, lahko rešljiva tudi na rekurzivni način. 

Pri programskem jeziku C pa si sklopi sledijo v sledečem vrstnem redu: funkcije, statične 

tabele (enodimenzionalne, dvodimenzionalne), nizi, dinamična polja (enodimenzionalna, 

dvodimenzionalna), strukture, rekurzija, kazalci, datoteke (tekstovne, tipizirane). Tako kot pri 

Pascalu se tudi tu posamezni sklopi smiselno dopolnjujejo. Opazimo lahko tudi, da so 

določeni sklopi pri obeh programskih jezikih isti. 

Vse zgoraj omenjeno je naša dobra iztočnica, kako naj bodo naloge v našem generatorju 

razvrščene. Odločili smo se, da jih bomo razvrstili po kategorijah. Te kategorije med drugim 

predstavljajo zgoraj opisane sklope. Povedali smo, da se lahko posamezni sklopi smiselno 

dopolnjujejo. To pomeni, da navodilo naloge na izpitu v svojem besedilu lahko zahteva 

uporabo več različnih sklopov naenkrat. Kakšno je to medsebojno dopolnjevanje med njimi 

smo preverili z analizo izpitov v četrtem poglavju.  

S pomočjo tega smo pri programskem jeziku Pascal izdelali naslednje kategorije nalog: 

množice, tabele – enodimenzionalne, tabele – dvodimenzionalne, podprogrami – procedure, 

podprogrami – funkcije, podprogrami – enodimenzionalne tabele, podprogrami – 

dvodimenzionalne tabele, podprogrami – množice, nizi, zapisi, rekurzija, rekurzija – nizi, 

rekurzija – tabele, datoteke – tekstovne, datoteke – tekstovne – rekurzija, datoteke – 

tipizirane, datoteke – tipizirane – rekurzija, kazalci, kazalci – nizi, kazalci – rekurzija, kazalci – 

datoteke. 

Pri programskem jeziku C pa sledeče kategorije nalog: funkcije, statične tabele – 

enodimenzionalne, statične tabele – dvodimenzionalne, nizi, dinamične polja – 

enodimenzionalne, dinamična polja – dvodimenzionalne tabele, strukture, rekurzija, kazalci, 

datoteke – tekstovne, datoteke – binarne.  

Sama analiza izpitov pa nam je pokazala še eno ujemanje. Besedila nekaterih nalog so se 

pojavila na različnih izpitih pri različnih programskih jezikih. To pomeni, da je besedilo naloge 

zahtevalo na enem od izpitov rešitev v programskem jeziku Pascal, na nekaterem drugem 

izpitu pa v programskem jeziku C. V tem primeru je to veljalo le za tiste naloge, ki so se 

ujemale v posameznih sklopih obeh jezikov. Takšno ujemanje med posameznimi nalogami 

smo vključili tudi v naš generator, le da tu ujemanje temelji na kategorijah. Za boljšo 
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ponazoritev medsebojne povezave med kategorijami različnih programskih jezikov smo 

uporabili barve. Kategorije nalog iste barve vsebujejo isti nabor nalog ne glede na to, 

kateremu programskemu jeziku pripadajo. Kategorije, ki medsebojno niso združljive, niso 

obarvane z nobeno barvo in vsaka od njih vsebuje svoj lastni nabor nalog. Priloga 2 

prikazuje vse te kategorije in njihova pripadajoča vprašanja, ki so že oblikovana za nadaljnjo 

generiranje. 

 

Za samo izdelavo generatorja smo uporabili spletni strežnik Apache, strežniški skriptni jezik 

PHP (Hypertext Preprocessor) in sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami MySQL. Pri 

namestitvi vseh treh priporočamo aplikacijo XAMPP, ki združuje vse programe, ki jih 

potrebujemo za namestitev in delo z Apache-jem, PHP-jem in MySQL-om.  

 

Skriptni jezik PHP med vsemi svojimi možnostmi omogoča tudi preprostost povezovanja in 

upravljanja z zbirko podatkov MySQL, zato smo kodo generatorja zapisali v tem jeziku [13], 

[14], [21], [18]. V podatkovni bazi smo izdelali pet tabel, ki omogočajo delovanje generatorja, 

vendar bomo na tem mestu opisali le tisto, ki je v neposredni povezavi z našim algoritmom, 

ki opisuje delovanje generatorja. To tabelo smo poimenovali 'element' (slike 14, 15, 16). 

Vanjo smo vstavili tri stolpce 'ElementId', 'Code' in 'Text'. 'ElementId' predstavlja primarni 

ključ, ki samostojno poveča celo število, ko so dodani podatki v tabelo. Stolpec 'Code' ima 

celoštevilsko vrednost. Na mestih kjer ima vrednost 0, je v tabeli zapisano besedilo naloge, 

preostale vrednosti določajo katero izmed pod-besedil bo naključno izbrano pri generiranju 

naloge pod to ustrezno številko. Stolpec 'Text' pa vsebuje besedilo. Na slikah 14, 15, 16 smo 

'ElementId', 'Code' in 'Text' poimenovali 'IdElementa', 'Koda' in 'Tekst'. 

Želimo, da bo delovanje algoritma, ki sledi v nadaljevanju razumljivo, zato smo na slikah 14, 

15, 16 prikazali tudi spremenljivko $IdKategorije. Ta spremenljivka je celoštevilska in 

predstavlja posamezno kategorijo.   
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Slika 14 1. prikaz tabele 'element' in spremenljivke  $IdKategorije, ki dolo ča za katero kategorijo gre  

 

 

Slika 15 2. prikaz tabele 'element' in spremenljivke  $IdKategorije, ki dolo ča za katero kategorijo gre 
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Slika 16 3. prikaz tabele 'element' in spremenljivke  $IdKategorije, ki dolo ča za katero kategorijo gre 

 

V nadaljevanju pa smo zapisali algoritem, ki prikazuje delovanje našega generatorja: 

 

1. korak: $Polje = dajElementeKategorije($IdKategorije) 

2. korak: $IdElementa = $Polje[$Index] 

3. korak: $TekstElementa = $Polje[$IdElementa] 

4. korak: ponavljaj dokler v besedilu naloge obstaja {$Koda:x} 

5. korak: $Koda = poiščiPrvoKodo($TekstElementa) 

6. korak: $TekstElementa2 = dajRandElementKode($Koda) 

7. korak: $TekstElementa = zamenjajKodo({$KODA:x}, $TekstElementa2, 

$TekstElementa) 

8. korak : skoči na 4. Korak 

 

Razlaga zgoraj zapisanega algoritma na konkretnem primeru: 

 

1. korak: Povedali smo, da imamo naloge razvrščene po kategorijah. Posamezne 

kategorije vsebujejo različno število različnih nalog. Najprej izberemo kategorijo s 

katere želimo generirati vprašanje (ponazoritev v prilogi 2).  

V prvem koraku algoritem uporabi funkcijo, ki glede na izbrano kategorijo 

$IdKategorije vrne dvodimenzionalno polje $Polje.  
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Primer: Izbrali smo kategorijo Splošno, ki pripada programskemu jeziku JavaScript. V 

tem primeru je $IdKategorije=1, funkcija pa vrne naslednjo polje: 

 

Številka 

indeksa 

IdElementa Tekst 

0 1 Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni 

polji in gumb "pritisni". V prvem vnosnem polju uporabnik vpiše celo 

število. Po kliku na gumb, se naj v drugem vnosnem polju {$KODA:1} 

tega števila. {$KODA:5}. 

1 16 Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni 

polji in gumb "pritisni". V prvo vnosno polje uporabnik vpiše stavek 

(brez končnega ločila). Po kliku na gumb, se naj v drugem vnosnem 

polju izpiše {$KODA:8}. 

2 29 Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni 

polji in gumb "spremeni". V prvem vnosnem polju uporabnik vpiše 

pozitivno celo število. Po kliku na gumb "spremeni", se v drugem 

vnosnem polju izpiše spremenjeno število. Sprememba števila je 

naslednja: vse števke vpisanega števila {$KODA:13}. 
Tabela 9 Primer elementov polja $Polje glede na izbra no kategorijo 

 

2. korak: Na tem mestu uporabnik izbere enega od pripadajočih vprašanj izbrane 

kategorije. Vsako od teh vprašanj ima svoj lasten IdElementa, do katerega dostopimo 

v tem koraku. 

 

Primer: Izbrali smo prvo vprašanje (glej tabelo 9). V tem primeru je $Index=0 in s tem 

$IdElementa=1. 

 

3. korak:  V trem koraku se glede na vrednost spremenljivke $IdElementa iz polja $Polje 

v spremenljivko $TekstElementa zapiše besedilo naloge. 

 

Primer: Iz tabele 9 je razvidno, da v našem primeru, ko je $IdElementa enako 1, dobi 

spremenljivka $TekstElementa za vrednost spodnji niz: 

 

Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni polji in gumb 

"pritisni". V prvem vnosnem polju uporabnik vpiše celo število. Po kliku na gumb, se 

naj v drugem vnosnem polju {$KODA:1} tega števila. {$KODA:5}. 

 

4. korak: Na tem mestu se pojavi zanka, ki po vrsti ponavlja naslednje korake algoritma. 

Zanka se zaključi, ko v besedilu naloge ni možno več vstaviti pod-besedila. 
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Primer: V našem primeru je iz besedila naloge razvidno, da se bo zanka odvila vsaj 

dvakrat, prvič za pod-besedilo {$KODA:1} in drugič za {$KODA:5}, lahko pa se zgodi, 

da bo katero od teh pod-besedil vsebovalo še kakšno pod-besedilo v tem primeru se 

bo zanka ponovno odvila. 

 

5. korak: V tem koraku funkcija poišče v besedilu naloge prvo mesto, na katerem se bo 

vstavilo pod-besedilo. To mesto je označeno kot {$KODA:x}. X je številka, ki 

predstavlja vrednost v stolpcu 'Koda', ki vsebuje različno število ustreznih pod-besedil 

(slike 14, 15, 16).  

 

Primer: V spremenljivki $TekstElementa imamo trenutno naslednji niz: 

 

Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni polji in gumb 

"pritisni". V prvem vnosnem polju uporabnik vpiše celo število. Po kliku na gumb, se 

naj v drugem vnosnem polju {$KODA:1} tega števila. {$KODA:5}. 

 

Tu je podniz {$KODA:1} prvo mesto v besedilu, kjer se bo vstavilo pod-besedilo, zato 

funkcija vrne $Koda=1. 

 

6. korak: Na tem mestu funkcija poskrbi, da se vrednost spremenljivke $Koda ujema z 

vrednostmi v stolpcu 'Code' tabele 'element' ter naključno izbere eno od njih in vrne 

njegovo besedilo oz pod-besedilo. 

 

Primer: Trenutno je vrednost spremenljivke $Koda=1. Ta vrednost se mora ujemati z 

vrednostmi v stolpcu 'Code'. Na sliki 14 so te vrednosti v stolpcu 'Code' obarvane z 

rumeno. Funkcija naključno izbere eno od njiju in njeno besedilo zapiše v 

spremenljivko $TekstElementa2. V našem primeru je spremenljivka $TekstElementa2 

dobila vrednost $TekstElementa2=izpišejo vsi delitelji. 

 

7. korak: V tem koraku funkcija v besedilu zamenja mesto označitve pod-besedila s 

pravim pod-besedilom. To pomeni, da se niz '{$KODA:X}' v besedilu naloge, zamenja 

z besedilom, ki predstavlja pod-besedilo. 

 

Primer: Funkcija bo v nizu, ki ga ima spremenljivka $TekstElementa zamenjali podniz 

{$KODA:1} z nizom, ki ga ima spremenljivka $TekstElementa2. Funkcija vrne nov niz 

in s tem spremenljivka $TekstElementa dobi novo vrednost:  
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Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni polji in gumb 

"pritisni". V prvem vnosnem polju uporabnik vpiše celo število. Po kliku na gumb, se 

naj v drugem vnosnem polju izpišejo vsi delitelji tega števila. {$KODA:5}. 

 

8. korak: Algoritem tu skoči nazaj na 4. korak. 

 

9. korak:  V besedilu naloge obstaja {$KODA:x} zato se izvajanje zanke nadaljuje. 

 
Primer: V našem primeru je to {$KODA:5}. 
 

10. korak: Funkcija je v besedilu naloge poiskala prvo mesto kjer bo vstavila pod-

besedilo. 

 

Primer: Ta podniz je {$KODA:5}, zato funkcija vrne $Koda=5. 

 

11. korak: Funkcija naključno izbere eno od besedil, ki so v stolpcu 'Code' pod številko 5. 

 

Primer: Funkcija je naključno izbrala prvo in tako je spremenljivka $TekstElementa2 

dobila vrednost 'Izpisana števila naj bodo med seboj ločena {$KODA:6}'. 

 

12.  korak: V tem koraku funkcija v besedilu zamenja mesto označitve pod-besedila s 

pravim pod-besedilom. 

 

Primer: V našem primeru dobimo spodnje besedilo. 

 

Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni polji in gumb 

"pritisni". V prvem vnosnem polju uporabnik vpiše celo število. Po kliku na gumb, se 

naj v drugem vnosnem polju izpišejo vsi delitelji tega števila. Izpisana števila naj bodo 

med seboj ločena {$KODA:6}. 

 

13. korak: Algoritem tu skoči nazaj na 4. korak. 

 

14. korak: V besedilu naloge obstaja {$KODA:x} zato se izvajanje zanke nadaljuje. 

 
Primer: V našem primeru je to {$KODA:6}. 
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15. korak: Funkcija je v besedilu naloge poiskala prvo mesto kjer bo vstavila pod-

besedilo. 

 

Primer: Ta podniz je {$KODA:6}, zato funkcija vrne $Koda=6. 

 

16. korak: Funkcija naključno izbere eno od besedil, ki so v stolpcu 'Code' pod številko 6. 

 

Primer: Funkcija je naključno izbrala drugo in tako je spremenljivka $TekstElementa2 

dobila vrednost 's presledkom'. 

 

17.  korak: V tem koraku funkcija v besedilu zamenja mesto označitve pod-besedila s 

pravim pod-besedilom. 

 

Primer: V našem primeru dobimo spodnje besedilo. 

 

Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni polji in gumb 

"pritisni". V prvem vnosnem polju uporabnik vpiše celo število. Po kliku na gumb, se 

naj v drugem vnosnem polju izpišejo vsi delitelji tega števila. Izpisana števila naj bodo 

med seboj ločena s presledkom. 

 

18. korak: Algoritem tu skoči nazaj na 4. korak. 

 

19. korak: V besedilu naloge ni več podniza {$KODA:x} zato se izvajanje zanke ustavi. 

 

6.2 PROGRAMSKA REŠITEV 

 

Generator besedilnih nalog je namenjen učiteljem programiranja. Omogoča generiranje 

nalog iz programskih jezikov Pascal, C in JavaScript. Na začetni strani imamo na razpolago 

sedem zavihkov (slika 17). Delovanje vsakega zavihka posebej si bomo pogledali v 

nadaljevanju. 
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Slika 17 Začetna stran generatorja besedilnih nalog 

 

Prvi zavihek je Seznam vseh programskih jezikov in njihove pripadaj oče kategorije . Ta 

zavihek nam omogoča hitri vpogled, iz katerih programskih jezikov in njihovih pripadajočih 

kategorij je mogoče tvoriti vprašanja za izpit (slika 18). 

 

 

Slika 18 Del prikaza prvega zavihka generatorja bese dilnih nalog (Seznam vseh programskih jezikov in 
njihove pripadajo če kategorije) 
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Drugi zavihek se imenuje Generiranje vprašanj glede na izbran programski jez ik . S tem 

zavihkom v ospredje postavljamo generiranje nalog glede na programski jezik in šele nato 

generiranje po kategorijah (slika 19). 

 

 

Slika 19 Prikaz drugega zavihka generatorja besedilni h nalog (Generiranje vprašanj glede na izbran 
programski jezik) 

 

Ta zavihek nam ponuja možnost, da pri vsakem programskem jeziku generiramo naloge na 

dva načina.  

Prvi način nam poda nabor vseh vprašanj, ki pripadajo izbranemu jeziku (slika 20). 
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Slika 20 Del seznama vseh vprašanj izbranega program skega jezika 

 

Med temi nalogami si izberemo eno, tisto, ki želimo, da se po kliku na opcijo generiranje 

vprašanja,  naključno generira (slika 21). 

 

 

Slika 21 Generirano vprašanje izbrano iz seznama na sliki 20 

 

V primeru, da nismo zadovoljni z generiranim vprašanjem, lahko le tega z izbiro opcije 

ponovno generiranje vprašanja  ponovno generiramo (slika 22). 

 

 

Slika 22 Rezultat ponovnega generiranja vprašanja s slike 21 

 

Drugi način pa vsebuje seznam kategorij, ki pripadajo izbranemu programskemu jeziku. Z 

označitvijo kategorije in klikom na zavihek Seznam vprašanj izbrane kategorije  dobimo 
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nabor vseh nalog, ki pripadajo tej kategoriji (slika 23). Tako kot pri prejšnjem načinu je tudi tu 

nadaljnji postopek enak. Izmed podanih vprašanj izberemo tistega, ki ga želimo naključno 

generirati, omogočeno pa nam je tudi kasnejše ponovno generiranje (v nadaljevanju 

generiranje).  

 

 

Slika 23 Izbira kategorije posameznega programskega jezika 

 

Tretji zavihek se imenuje Generiranje vprašanj glede na izbrano kategorijo . Ta zavihek je 

obrnjena verzija drugega zavihka, saj so v ospredje postavljene kategorije. Tu so podane vse 

kategorije, ob vsaki pa je v oglatih oklepajih zapisan programski jezik, ki mu kategorija 

pripada (slika 24). S klikom na opcijo seznam vprašanj, ki pripadajo tej kategoriji , dobimo 

nabor vseh nalog, ki so v tej kategoriji, nato pa sledi generiranje naloge, ki smo jo izbrali.  
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Slika 24 Del prikaza tretjega zavihka generatorja be sedilnih nalog (Generiranje vprašanj glede na izbra no 
kategorijo) 

 

Četrti zavihek nam ponuja hitro generiranje vprašanja. Pod prvo opcijo izberemo kategorijo, 

pod drugo pa programski jezik (slika 25), nato kliknemo na zavihek Seznam vprašanj . S tem 

ponovno dobimo nabor pripadajočih vprašanj in nadaljujemo z generiranjem izbranega. Tu 

moramo paziti, da se kategorija in programski jezik ujemata, v nasprotnem primeru smo 

obveščeni o napaki (slika 26). V primeru, da izberemo samo programski jezik, ne pa 

kategorije, bomo dobili nabor vseh vprašanj, ki pripadajo izbranemu programskemu jeziku, 

če pa izberemo samo kategorijo in ne programskega jezika, pa bomo dobili nabor vseh 

vprašanj, ki pripadajo izbrani kategoriji. Nabor vseh vprašanj, ki so v bazi, dobimo tako, da v 

nobeni od obeh opcij ne izberemo nobene ponujene možnosti (slika 27). 
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Slika 25 Izbira opcij pri četrtem zavihku (Seznam vprašanj) 

 

 

Slika 26 Obvestilo napake 

 

Peti zavihek se imenuje Naklju čno generiranje vprašanj . S klikom na ta zavihek se nam 

prikaže nabor vseh vprašanj, ki so v bazi (slika 27). Na tem mestu si izberemo eno izmed 

vprašanj in kliknemo na generiranje vprašanja . Do zdaj je veljalo, da je na delih besedila, ki 

so namenjena naključnemu generiranju, vedno določeno katera pod-besedila lahko ob 

naključni izbiri zapolnijo to mesto. Tu pa je način generiranja malce drugačen. Na mestih, 

kjer se generira naključno besedilo, se lahko generira katerokoli pod-besedilo, ki je v bazi. 

Del besedila, ki se je naključno generiralo, je označeno z rdečimi oklepaji (slika 28). 

Večinoma ne dobimo nič smiselnega, kljub temu pa dopuščamo možnost, da bi se nam na 

podlagi tako generiranega vprašanja lahko porodila nova ideja za kako novo vprašanje. 
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Slika 27 Del prikaza nabora vseh vprašanj, ki so v b azi 

 

 

Slika 28 Generirano vprašanje na na čin, ki ga omogo ča peti zavihek (Naklju čno generiranje vprašanj) 

 

Šesti zavihek se imenuje Hitro generiranje testa . Že njegovo ime nam pove, kakšno 

možnost nam ponuja. Z njim lahko na hitro generiramo test, ki vsebuje štiri naloge. Pri vsaki 

nalogi imamo na razpolago dve opciji, kot pri četrtem zavihku. Ne glede na izbiro v opcijah, 

se nam bo vedno generiralo le eno vprašanje pri posamezni nalogi. V primeru, da ne bi 

izbrali ničesar, bi se naključno generiralo vprašanje iz celotne baze, če bi označili le 

kategorijo in ne programskega jezika, bi se vprašanje naključno generiralo iz izbrane 

kategorije, če pa bi izbrali samo programski jezik in ne kategorije, pa bi se vprašanje 

generiralo le iz nabora vprašanj, ki pripadajo izbranemu jeziku. Lahko bi se zgodilo, da se pri 

izbiri programski jezik in kategorija ne bi ujemala, v tem primeru smo obveščeni o napaki. 

Slika 29 in slika 30 nam nazorno prikazujeta napisano. 
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Slika 29 Prikaz šestega zavihka generatorja besedilni h nalog (Hitro generiranje testa) 

 

 

Slika 30 Generiran test glede na izbrane opcije s sl ike 26 

 

Šesti zavihek se imenuje Posodobi podatkovno bazo . Ta opcija naj bi omogočala 

posodabljanje podatkovne baze, vendar z naše strani ni bila realizirana, saj presega obseg 

diplomskega dela.  
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6.3 PRIMERI GENERIRANIH TESTOV 

 

Prvi primer generiranega testa prikazujeta spodnji sliki. Ob izbranih pogojih na sliki 31 smo 

dobili generiran test na sliki 32.  

 

 

Slika 31 Prvi primer zbranih pogojev za generiranje t esta 

 

 

Slika 32 Prvi primer generiranega testa 
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Drugi primer generiranega testa prikazujeta spodnji sliki. Ob izbranih pogojih na sliki 33 smo 

dobili generiran test na sliki 34.  

 

 

Slika 33 Drugi primer zbranih pogojev za generiranje  testa 

 

 

Slika 34 Drugi primer generiranega testa 
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Tretji primer generiranega testa prikazujeta spodnji sliki. Ob izbranih pogojih na sliki 35 smo 

dobili generiran test na sliki 36.  

 

 

Slika 35 Tretji primer zbranih pogojev za generiranj e testa 

 

 

Slika 36 Tretji primer generiranega testa 
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7 EVALVACIJA 

 

V prejšnjem poglavju smo podrobno predstavili na kakšen način omogoča naš generator 

generiranje vprašanj za pisno preverjanje in prikazali njegovo delovanje. Na izpitih iz 

programiranja se vedno pojavijo štiri naloge, zato poleg generiranja posameznega vprašanja 

generator omogoča tudi hitro generiranje testa s štirimi izpitnimi vprašanji. Generiranje 

posameznega vprašanja pa lahko učitelj smiselno uporabi tudi pri drugih preverjanjih, kot sta 

ustno in alternativno. Večino nalog, ki so vsebovane v podatkovni bazi s katere generator 

črpa vprašanja smo vzeli iz različnih zbirk nalog [1][3][5][6][8] medtem, ko so se ostale že 

pojavile na nekaterih izpitih in kolokvijih v preteklih letih.  

Kakšna je priročnost in učinkovitost našega generatorja besedilnih nalog bi ob njegovi 

konstantni uporabi lahko ocenili le učitelji programiranja. Ker ob zaključku diplomskega dela 

našega generatorja še ni uporabljal noben učitelj za kakršnokoli preverjanje znanja,na tem 

mestu lahko le predvidevamo, da je učinkovit. Generator ima kar nekaj uporabnih lastnosti. 

Omogoča vpogled iz katerega programskega jezika in njegovih pripadajočih kategorij lahko 

učitelj generira vprašanje, kar lahko stori na šest načinov, v primeru da učitelj želi v bazo 

dodati novo vprašanje, pa to stori ročno, lahko tudi s pomočjo phpMyAdmin-a. Pri 

sestavljanju takšnih vprašanj, ki omogočajo naključno generiranje različnih delov svojega 

besedila smo naleteli na kar precej ovir, ki jih bomo opisali v nadaljevanju. 

 

7.1 TEŽAVE 

 

Na tem mestu želimo opozoriti, na katere težave smo naleteli pri sestavljanju vprašanj za naš 

generator testov. Posamično jih bomo predstavili v spodnjih točkah. 

 

1. Napišite podprogram, ki bo izračunal in vrnil razdaljo {a.A} Koordinati točke sta / 

Koordinate točk so vhodni podatek podprograma. 

a.A.1. točke T(x,y) od koordinatnega izhodišča.  
a.A.2. med točkama T1(x1,y1) in T2(x2,y2).  
 

Pod-besedila naloge, ki se generirajo naključno na nekem delu besedila, se zaradi 

slovenskega jezika, ki pozna sklanjanje in spreganje glagolov, ne ujemajo z 

nadaljnjim besedilom naloge. To neujemanje je podčrtano v zgornjem primeru. Tu bi 

se tej težavi izognili le če bi del besedila, ki se ne ujema vključili v posamezno pod-

besedilo naloge. 

 

2. Naj bo M množica {a.A} … 
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a.A.1. celih števil med 1 in 40 
a.A.2. velikih in malih črk angleške abecede  
 

Paziti je potrebno, da bodo pod-besedila naloge takšna, da se bo nadaljnje besedilo 

smiselno ujemalo z njimi. V zgornjem primeru imamo v prvem pod-besedilu naloge 

cela števila v drugem delu pa črke angleške abecede, tako da lahko nadaljnje 

besedilo razvijemo le v smeri elementov množice. 

 

3. Nekatere naloge na pisnih preverjanjih na koncu besedila vsebujejo tudi primer 

oziroma dodatno razlago, ki nazorneje prikazuje kaj navodilo naloge zahteva od 

študenta. Naš generator tega ne vsebuje, saj to pomeni, da če bi iz ene naloge 

generirali 24 različnih nalog, bi vsaka od njih morala vsebovati svojo pomoč. 

Generator bi pri tem moral vedeti, katero pomoč bo uporabil v točno določenem 

besedilu naloge.  

 

4. Pri pisnem preverjanju so se občasno pojavile tudi naloge, ki so v svojem besedilu 

vsebovale tudi sliko, ki je podkrepila dodatno razlago besedila. Naš generator pri 

generiranju nalog ne omogoča vstavljanja slik in drugih multimedijskih pripomočkov 

za jasnejšo ponazoritev napisanega. 

 

5. V generatorju imamo različne kategorije, ki pripadajo različnim programskim jezikom, 

vendar so naloge, ki so vsebovane v nekaterih kategorijah iste. Na primer pri 

programskem jeziku Pascal imamo kategorije kazalci, kazalci – nizi, kazalci – 

rekurzija, kazalci – datoteke. V teh kategorijah so različne naloge, vse od njih pa so 

vsebovane tudi v kategoriji kazalci, ki pripada programskemu jeziku C. Pri takih 

nalogah moramo paziti, da besedilo naloge ni omejeno na en programski jezik. To 

pomeni, da v besedilu naloge na primer ne bi mogli uporabljati deklaracije kazalca le 

za en programski jezik, saj se naloga lahko pojavi tudi pri drugem jeziku in potem 

besedilo ne bo ustrezno. V takih primerih se deklaracijam izogibamo. 

 

Nekaj od glavnih težav smo izpostavili v zgornjih točkah, seveda pa nastopajo tudi druge. Na 

tem mestu lahko poudarimo, da je uporaba generatorja besedilnih nalog le prva pomoč 

učitelju pri sestavljanju vprašaj za pisno preverjanje. Vsekakor je učitelj glede na zgoraj 

opisane pomanjkljivosti primoran vsako od generiranih vprašanj ustrezno dopolniti. 

Vprašanje lahko dopolni z dodatnim zahtevami, z ustrezno dopisano pomočjo in slikami za 

boljši prikaz napisanega.  
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7.2 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO 

 

Na delih besedila naloge, kjer nastopajo skloni in spreganje glagolov bomo težko predlagali 

kakršno koli spremembo oziroma izboljšavo generatorja. Lahko pa predlagamo nekatere od 

zgoraj opisanih težav kot možnost nadaljnje izboljšave. Seveda z vključitvijo dodatne razlage 

in slik bi lahko zelo izboljšali generator in s tem zmanjšali dodatno delo učitelju z 

dopolnjevanjem besedila naloge po njeni generaciji. Seveda pa bi generator lahko vseboval 

tudi rešitve nalog. Vsaka od nalog, ki se lahko generira, bi vsebovala svojo ustrezno rešitev. 

To bi bilo v veliko pomoč tako učiteljem kot študentom. Lahko pa bi bil generator generiral 

besedilne naloge tudi za druge predmete.  
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8 ZAKLJU ČEK 

 

Učitelji preverjajo študentovo znanje na različne načine. Dandanes se vse bolj uveljavlja 

alternativno preverjanje znanja, medtem ko večinoma še zmeraj prevladujeta ustno in pisno. 

Pri pisnem preverjanju učitelji v izpitu podajo različne vrste nalog kot so naloge esejskega in 

objektivnega tipa. Pri sestavi nalog objektivnega tipa si danes lahko pomagajo z 

najrazličnejšimi generatorji testov, ki so dosegljivi na internetu.  

Pri Programiranju se na izpitih vedno pojavljajo naloge esejskega tipa, saj v svoji rešitvi od 

študenta zahtevajo prosto pisanje programske kode. Takšen tip naloge učitelju omogoča, da 

v relativno kratkem času preveri študentovo znanje, saj z njimi preverja višje cilje kot so 

analiziranje, povezovanje spoznanj in ustvarjalno mišljenje. Učitelj stremi k temu, da so 

vprašanja usklajena z učnimi cilji in se ne ponavljajo na različnih izpitih, zato mu sestava 

takšnih izpitnih vprašanj vzame precej časa.  

V tem diplomskem delu smo želeli učitelju kar se da olajšati delo pri nadaljnjem sestavljanju 

vprašanj za pisno preverjanje, zato smo izdelali generator besedilnih nalog. Ta generator ima 

dve posebnosti. Ena je ta, da generira izključno vprašanja za predmet Programiranje. Druga 

pa, da poleg nekaterih načinov generiranja, ki jih vsebujejo tudi drugi generatorji, ta vsebuje 

še nek popolnoma svoj način generiranja. To pomeni, da pri generiranju omogoča naključno 

generiranje posameznih delov besedila naloge.  

Cilji diplomskega dela so bili doseženi tako, da si lahko v prihodnosti učitelj Programiranja pri 

nadaljnjem sestavljanju nalog za pisno preverjanje pomaga z našim generatorjem. Seveda 

pa ta generator služi le kot prva pomoč pri sestavljanju naloge oziroma izpita. Skoraj nujno 

je, da pri že generirani nalogi učitelj doda dodatno besedilo naloge, dobrodošel je tudi 

kakšen konkreten primer za boljšo predstavo napisanega ali pa prikaz s sliko. Poleg teh 

pomanjkljivosti smo pri njegovi izdelavi naleteli tudi na nekaj težav, ki se pojavijo pri 

sestavljanju besedila naloge za tak način generiranja. Vse to smo predstavili in opisali v 

evalvaciji, ob vsem tem pa smo podali tudi nekaj predlogov za njegovo izboljšavo.  

Generatorja do sedaj še ni uporabljal noben učitelj, verjamemo pa, da se bo ob uporabi 

izkazala njegova uporabnost in učinkovitost. Želimo si, da bi v prihodnje kdo upošteval 

predloge za njegovo izboljšavo in ga tako naredil še učinkovitejšega in upamo, da nekoč tudi 

nepogrešljivega pri sestavljanju vprašanj za pisno preverjanje.   
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PRILOGA 1 

 

INTERVJU O TEŽAVAH PRI SESTAVLJANJU IN 
POPRAVLJANJU IZPITOV IZ PROGRAMIRANJA 

 

 

Spoštovani! 

 

Sem Mojca Jager, absolventka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer zaključujem študij na 

smeri Matematika in računalništvo. 

 

Z vami bi rada opravila krajši intervju, kajti želeli bi se seznaniti s katerimi težavami se 

srečujete pri sestavljanju pisnih izpitov za predmet Programiranje. V sklopu diplomskega 

dela želimo izdelati učinkovit generator besedilnih nalog, ki bi v največji meri odpravljal te 

težave in vam pomagal pri nadaljnjem sestavljanju izpitov. 

Vsi vaši odgovori bodo uporabljeni le v namene diplomskega dela in usmeritev izdelave 

generatorja besedilnih nalog. 

 

Za sodelovanje se Vam vnaprej zahvaljujemo. 

 

Mojca Jager 
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1. Vprašanje: 

Kaj Vam predstavlja glavno težavo pri sestavljanju pisnih izpitov pri Programiranju? 

 

 

 

 

2. Vprašanje: 

Od kod črpate ideje za sestavo vprašanj na izpitih? 

 

 

 

 

3. Vprašanje: 

Ste si pri sestavljanju vprašanj za pisni izpit že kdaj pomagali s kakšnim generatorjem 

testov? Če da, s katerim? 

 

 

 

 

4. Vprašanje: 

Kaj vse naj bi po Vašem mnenju omogočal generator besedilnih nalog, da bi vam olajšal 

delo pri sestavljanju izpitov? 

 

 

 

 

5. Vprašanje: 

Ali tudi pri popravljanju izpitov naletite na kakršnekoli težave? 
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PRILOGA 2 

 

GENERATOR BESEDILNIH NALOG (Kategorije in pripadajoče naloge) 

 

1.) Programski jezik JavaScript 

 

2.) Programski jezik Pascal 

• MNOŽICE  
 

• TABELE -> ENODIMENZIONALNE 
TABELE 

 -> DVODIMENZIONALNE 
TABELE 
 

• PODPROGRAMI -> PROCEDURE 
 -> FUNKCIJE 
 -> ENODIMENZIONALNE 

TABELE 
 -> DVODIMENZIONALNE 

TABELE 
 -> MNOŽICE 

 
• NIZI  

 
• ZAPISI  

 
• REKURZIJA  

 -> NIZI 
 -> TABELE 

 
• DATOTEKE -> TEKSTOVNE 

 -> REKURZIJA 
 -> TIPIZIRANE 
 -> REKURZIJA 

 
• KAZALCI  

 -> NIZI 
 -> REKURZIJA 
 -> DATOTEKE 
 
 

 

3.) Programski jezik C 

• FUNKCIJE  
 

• STATIČNE 
TABELE 

-> ENODIMENZIONALNE 
TABELE 

 -> DVODIMENZIONALNE 
TABELE 
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• NIZI  

 
• DINAMIČNA 

POLJA 
-> ENODIMENZIONALNE 
TABELE 

 -> DVODIMENZIONALNE 
TABELE 
 

• STRUKTURE  
 

• REKURZIJA 
 

 

• KAZALCI  
 

• DATOTEKE -> TEKSTOVNE 
 -> TIPIZIRANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Jager Mojca-diplomsko delo 

- 70 - 

 

1.) Programski jezik JavaScript 

 
SPLOŠNO 

 
1. Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni polji in gumb 

"pritisni". V prvem vnosnem polju uporabnik vpiše celo število. Po kliku na gumb, se 
naj v drugem vnosnem polju {a.A} tega števila. {b.A}. 
a.A.1. izpišejo vsi delitelji  
a.A.2. izpiše {B}  
   B.1. prvih {C} večkratnikov 
      C.1. pet 
      C.2. deset 
   B.2. {C} praštevil, ki so večja od  
      C.1. pet 
      C.2. osem 
      C.3. deset 
b.A.1. Izpisana števila naj bodo med sabo ločena {B} 
   B.1. z vejico 
   B.2. s presledkom 
b.A.2. Števila na bodo izpisana po velikosti. {B} 
   B.1. Od večjega proti manjšemu 
   B.2. Od manjšega proti večjemu 
 

2. Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni polji in gumb 
"pritisni". V prvo vnosno polje uporabnik vpiše stavek (brez končnega ločila). Po kliku 
na gumb, se naj v drugem vnosnem polju izpiše {A}. 
A.1. črka, ki se {B} pojavi v stavku 
   B.1. največkrat 
   B.2. najmanjkrat 
A.2. znak, ki leži na sredini vnesenega stavka. Če je stavek sode dolžine naj izpiše 
srednja dva znaka 
A.3. število {B} 
   B.2. različnih znakov v stavku 
   B.2. izračunano po naslednji formuli: {C} 
      C.1. število besed stavka * število vseh znakov stavka 
      C.2. število presledkov * število črk {D} besede 
         D.1. najdaljše 
         D.2. najkrajše 
      C.3. število vseh znakov * število presledkov 
 

3. Pripravite spletno stran, ki v spletnem obrazcu vsebuje dve vnosni polji in gumb 
"spremeni". V prvem vnosnem polju uporabnik vpiše pozitivno celo število. Po kliku 
na gumb "spremeni", se v drugem vnosnem polju izpiše spremenjeno število. 
Sprememba števila je naslednja: vse števke vpisanega števila {A}. 
A.1. povečajte za {B} 
   B.1. ena. Le v primeru, da je števka enaka devet, naj bo nova vrednost števke 
enaka 0 
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   B.2. dva. Le v primeru, da je števka enaka osem, naj bo nova vrednost števke 
enaka 0 
   B.3. tri. Le v primeru, da je števka enaka sedem, naj bo nova vrednost števke 
enaka 0  
A.2. uredite po velikosti {B} 
   B.1. od največjega do najmanjšega 
   B.2. od najmanjšega do največjega 
A.3. premaknite se za {a.B} v {b.B} 
   a.B.1. eno mesto 
   a.B.2. dve mesti 
   a.B.3. tri mesta 
   b.B.1. levo 
   b.B.2. desno  
   
 

2., 3.) Programska jezika Pascal in C 

 
 

MNOŽICE 
 
[PASCAL] 

1. Napiši program, ki prebere eno vrstico besedila in prebrano besedilo izpiše tako, da v 
njem vse {A} zamenja z znakom "+". 
A.1. samoglasnike 
A.2. soglasnike 
A.3. presledke 
 
[PASCAL] 

2. Napiši program, ki prebere {a.A} besedila in izpiše po abecednem vrstnem redu vse 
{b.A}, ki so v prebranem besedilu. 
a.A.1. eno vrsto 
a.A.2. prvih pet besed 
a.A.3. prvi stavek 
b.A.1. samoglasnike 
b.A.2. soglasnike 
 
[PASCAL] 

3. Uporabnik vnese za povrstjo dve celi števili, ki ne smeta biti manjši od 20. Program 
naj za obe vneseni števili generira posamezno množico celih števil s katerimi je 
deljivo dano celo število. Na koncu naj program izpiše števila, ki so v {a.A} in preveri 
če so števila {b.A} elementi katere od obeh množic. 
a.A.1. {B} obeh množic 
   B.1. preseku 
   B.2. uniji 
a.A.2. prvi in ne v drugi množici (razlika obeh množic) 
a.A.3. drugi in ne v prvi množici (razlika obeh množic) 
b.A.1. 3, 5 in 7 
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b.A.2. 2, 6 in 9  
 
 

TABELE – ENODIMENZIONALNE TABELE 
 

[PASCAL, C] 
1. Sestavi program, ki bere števila, dokler na prebere {a.A}. Na koncu program izpiše 

{b.A}. 
a.A.1. števila 0 
a.A.2. 50 števil 
a.A.3. vsaj 100 števil 
b.A.1. števila v obratnem vrstnem redu 
b.A.2. vsako {B} število 
   B.1. drugo 
   B.2. tretje 
   B.3. peto 
b.A.3. vsa {B} števila 
   B.1. soda 
   B.2. liha 
b.A.4. koliko je {a.B} vneseno število po modulu {b.B} 
   a.B.1. četrto in sedmo 
   a.B.2. tretje in peto 
   b.B.1. 4 
   b.B.2. 6 
b.A.5. števila urejena po {B} vrstnem redu 
   B.1. naraščajočem 
   B.2. padajočem 
 
[PASCAL, C] 

2. Deklarirajte tabelo {a.A} števil. Vnesite vanjo naključne vrednosti iz intervala {b.A}, 
izračunajte in izpišite {c.A} elementov na {d.A}. 
a.A.1. deset 
a.A.2. petnajst 
a.A.3. dvajset 
a.A.4. petindvajset 
b.A.1. [1..200] 
b.A.2. [4..100] 
b.A.3. [10..250] 
c.A.1. vsoto 
c.A.2. produkt 
d.A.1. sodih mestih 
d.A.2. lihih mestih 
d.A.3. mestih deljivih {B} 
   B.1. s 3 in 5 
   B.2. s 5 in 7 
   B.3. s 7 in 10 
   B.4. z 9 in 11 
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[PASCAL, C] 
3. Sestavi program, ki poišče {a.A} in izpiše {b.A}. 

a.A.1. prvih {B} praštevil 
   B.1. pet 
   B.2. deset 
   B.3. petnajst 
a.A.2. vsa praštevila med {B} 
   B.1. 10 in 40 
   B.2. 20 in 60 
b.A.1. njihovo vsoto 
b.A.2. njihov produkt 
b.A.3. njihovo aritmetično sredino  
 
 

TABELE – DVODIMENZIONALNE TABELE 
 

[PASCAL, C] 
1. Deklarirajte dvodimenzionalno tabelo celih števil velikosti {a.A} in jo napolnite z 

naključnimi števili iz intervala {b.A}. Program naj izpiše {c.A}. 
a.A.1. 5 x 5 
a.A.2. 6 x 6 
a.A.3. 7 x 7 
a.A.4. 8 x 8 
b.A.1. [5..50] 
b.A.2. [10..105] 
b.A.3. [100..150] 
c.A.1. število {B} 
   B.1. {C} elementov v tabeli 
      C.1. lihih 
      C.2. sodih 
   B.2. elementov, ki so {C} 
      C.1. deljivi {D} 
         D.1. z 2 in 5 
         D.2. s 5 in 7 
         D.3. z 8, 10 in 13 
      C.2. večkratniki števil {D} 
         D.1. 2 in 5  
         D.2. 3 in 7 
         D.3. 8, 9 in 11 
   B.3. praštevil v tabeli 
c.A.2. vsoto obeh diagonal (vsako posebej) 
c.A.3. zaporedno številko {a.B} z {b.B} vsoto elementov 
   a.B.1. vrstice 
   a.B.2. stolpca 
   b.B.1. največjo 
   b.B.2. najmanjšo  
 
[PASCAL, C] 
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2. Imamo dvodimenzionalno tabelo celih števil, katera ima {a.A}. Napišite program, ki 
omogoča vnos naključnih vrednosti elementov v tabelo iz intervala [10..99] in {b.A}. 
a.A.1. 10 stolpcev in 5 vrstic 
a.A.2. 5 stolpcev in 4 vrstice 
a.A.3. 13 stolpcev in 8 vrstic 
b.A.1. izračun povprečne vrednosti elementov v {B}. Mesto izračuna si uporabnik 
izbere sam 
   B.1. i-tem stolpcu 
   B.2. j-ti vrstici 
b.A.2. omogoči zamenjavo predznaka številom v {B}. Mesto spremembe si uporabnik 
izbere sam 
   B.1. i-tem stolpcu 
   B.2. j-ti vrstici 
 
 

PODPROGRAMI – PROCEDURE 
 

[PASCAL, C] 
1. Napišite podprogram, ki bo na ekran izrisal {A}. Število n naj bo parameter 

podprograma. 
A.1. {B} iz zvezdic z višino n 
   B.1. smreko 
   B.2. trikotnik 
A.2. kvadrat s stranico n 
 
[PASCAL, C] 

2. Napišite proceduro, ki bo ugotovila ali je vhodno število {A}. Podprogram naj vrne 
ustrezno vrednost true ali false. 
A.1. praštevilo 
A.2. deljivo {B} 
   B.1. z 5, 7 in 9 
   B.2. s 3, 6 in 7 
A.3. eden izmed deliteljev števila {B} 
   B.1. 18 
   B.2. 25 
   B.3. 54 
A.4. {a.B} od števila {b.B} in hkrati deljivo {c.B} 
   a.B.1. večje 
   a.B.2. manjše 
   b.B.1. 10 
   b.B.2. 20 
   b.B.3. 22 
   c.B.1. s 3 
   c.B.2. s 7 
   c.B.3. z 8 
 
 

PODPROGRAMI – FUNKCIJE 
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[PASCAL, C] 
1. Napišite podprogram pretvori, ki kot parameter dobi prebrano pozitivno celo število, 

kot rezultat pa vrne število v {A} obliki. 
A.1. dvojiški 
A.2. osmiški 
A.3. šestnajstiški 
 
[PASCAL, C] 

2. Napišite funkcijo, ki bo ugotovila ali je vhodno število {A}. Podprogram na vrne 
vrednost true ali false. 
A.1. praštevilo 
A.2. deljivo {B} 
   B.1. z 5, 7 in 9 
   B.2. s 3, 7 in 11 
A.3. eden izmed deliteljev števila {B} 
   B.1. 25 
   B.2. 18 
A.4. {a.B} od števila {b.B} in hkrati deljivo {c.B} 
   a.B.1. večje 
   a.B.2. manjše 
   b.B.1. 10 
   b.B.2. 20 
   b.B.3. 22 
   c.B.1. s 3 
   c.B.2. s 7 
   c.B.3. z 8 
 
[PASCAL, C] 

3. Napišite podprogram, ki bo izračunal in vrnil razdaljo {A} vhodni podatek 
podprograma. 
A.1. točke T(x,y) od koordinatnega izhodišča. Koordinate točk sta 
A.2. med točkama T1(x1,y1) in T2(x2,y2). Koordinate točk so 
 
 

PODPROGRAMI – ENODIMENZIONALNE TABELE 
 

[PASCAL, C] 
1. Sestavi podprogram, ki dano tabelo z n elementi uredi po {A} vrstnem redu. 

A.1. naraščajočem 
A.2. padajočem 
 
[PASCAL, C] 

2. Napiši podprogram, ki kot parameter dobi število k in tabelo z dvanajstimi polji v kateri 
so sledeči elementi [5 2 3 2 5 4 7 9 8 1 3 5]. Število k pove za koliko mest v {a.A} se 
premeknejo {b.A} v tabeli. 
a.A.1. levo 
a.A.2. desno 
b.A.1. vsa števila 
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b.A.2. števila, ki so na {B} mestih 
   B.1. lihih 
   B.2. sodih 
b.A.3. vsa {B} števila 
   B.1. soda 
   B.2. liha 
 
[PASCAL, C] 

3. Napišite podprogram, s katerim prebrano celo število izpišemo v {A} obliki. 
A.1. dvojiški 
A.2. osmiški 
A.3. šestnajstiški 
 
[PASCAL, C] 

4. Napišite podprogram, ki glede na izbrani delilni element x preuredi tabelo celih števil 
tako, {A}. 
A.1. da so na začetku tabele števila, ki so strogo manjša od x, na koncu pa vsa 
števila, ki so strogo večja od x 
a.2. da so na koncu tabele vsa števila, ki so manjša od x, na začetku pa števila, ki so 
stogo večja od x 
 
 

PODPROGRAMI – DVODIMENZIONALNE TABELE 
 

[PASCAL, C] 
1. Imamo dvodimenzionalno tabelo celih števil. Tabela ima {a.A}. V tabelo vnesi 

naključne elemente z intervala [20..80]. Napišite podprogram, ki izpiše tabelo po 
{b.A}. 
a.A.1. 10 stolpcev in 5 vrstic 
a.A.2. 5 stolpcev in 4 vrstice 
a.A.3. 13 stolpcev in 8 vrstic 
b.A.1. stolpcih. Vrstni red stolpcev naj določa {B} povprečna vrednost elementov. 
(Potrebovali boste še dve tabeli. V eni boste hranili povprečno vrednost elementov v 
stolpcih, v drugi pa indekse teh stolpcev. Zato najprej napišite podprogram za 
polnjenje teh dveh tabel, nato podprogram za urejanje tabele povprečnih vrednosti in 
nazadnje program za izpis.) 
   B.1. naraščajoča 
   B.2. padajoča 
b.A.2. vrsticah. Vrstni red vrstic naj določa {B} povprečna vrednost elementov. 
(Potrebovali boste še dve tabeli. V eni boste hranili povprečno vrednost elementov v 
vrsticah, v drugi pa indekse teh vrstic. Zato najprej napišite podprogram za polnjenje 
teh dveh tabel, nato podprogram za urejanje tabele povprečnih vrednosti in nazadnje 
program za izpis.) 
   B.1. naraščajoča 
   B.2. padajoča 
 
[PASCAL, C] 
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2. Deklarirajte dvodimenzionalno tabelo celih števil velikosti {a.A}. Napišite podprogram, 
ki bo omogočal {b.A}. 
a.A.1. 10 X 10 
a.A.2. 15 X 15 
b.A.1. zapolnjevanje tabele z naključnimi števili z intervala {B} 
   B.1. [10..30] 
   B.2. [5..55] 
   B.3. [2..40] 
b.A.2. izpis tabele 
b.A.3. ugotavljanje števila {B} elementov tabele 
   B.1. lihih 
   B.2. sodih 
b.A.4. izpis diagonalnih elementov tabele (izpis vrednosti obeh diagonal) 
b.A.5. ugotovitev zaporedne številke {a.B} z {b.B} elementov 
   a.B.1. vrstice 
   a.B.2. stolpca 
   b.B.1. največjo vsoto 
   b.B.2. največjim produktom 
 
 

PODPROGRAMI – MNOŽICE 
 

[PASCAL] 
1. Naj bo M množica {A}. Napišite naslednje podprograme: 

Obstaja_elt, ki vrne true če je element že v množici, sicer false. 
Dodaj_v_mn, ki v množico M doda nov element in vrne true če je bil element dodan v 
množico oziroma false če je element že v množici. (Uporabite podprogram 
Obstaja_elt.) 
Izpis_mn, ki izpiše vse elemente množice. 
A.1. celih števil med vključno z {B} 
   B.1. 1 in 40 
   B.2. 5 in 50 
A.2. velikih in malih črk angleške abecede 
A.3. {B} črk angleške abecede 
   B.1. velikih 
   B.2. malih 
 
[PASCAL] 

2. Deklarirajte naštevalni tip za otroke. Vrednosti v naštevalnem tipu so: Breda, Tina, 
Jan, Peter, Toni. Deklarirajte naštevalni tip za dejavnosti. Vrednosti v naštevalnem 
tipu so: Film, Književnost, Glasba, Slikarstvo. Deklarirajte tabelo otrok. Element 
tabele naj bo množica dejavnosti. {A}. 
A.1. Napišite proceduro, ki izpiše ime otroka. Glava podprograma je procedure 
IzpisOtroka(A: TOtrok) 
A.2. Napišite proceduro za polnjenje tabele. Za vsakega otroka in za vsako dejavnost 
naj uporabnik vpiše "D", če se otrok ukvarja s to dejavnostjo, sicer pa karkoli. Glava 
podprograma je procedure VnosVTabelo(var X: TabelaOtrok) 
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A.3. Napišite proceduro, ki izpiše skupne dejavnosti, s katerimi se ukvarjata dva 
otroka. Glava podprograma je procedure SkupneDejavnosti(X: TabelaOtrok; Prvi, 
Drugi: TOtrok) 
A.4. Napišite proceduro, ki izpiše tiste dejavnosti, s katerimi se nihče ne ukvarja. 
Glava podprograma je procedure Nihce(X: TabelaOtrok) 
A.5. Napišite podprogram, ki vrne število dejavnosti, s katerimi se ukvarja določeni 
otrok. Glava podprograma je function SteviloDejavnosti(X: TabelaOtrok; Otrok: 
TOtrok): Byte 
 
 

NIZI 
 

[PASCAL, C] 
1. Ugotovi ali je veliko celo število, predstavljeno z nizom števk, deljivo {A}. 

A.1. s 3 in 5 
A.2. s 3 in 7 
A.3. s 5 in 11 
A.4. z 9 in 13 
 
[PASCAL, C] 

2. Napišite podprogram, ki prebere stavek in ga izpiše tako, {A} Morebitno ločilo na 
koncu stavka naj ostane nespremenjeno. 
A.1. da bo zadnja beseda izpisana prva, predzadnja druga… 
A.2. da vsako {B} besedo izloči iz stavka. 
   B.1. drugo  
   B.2. tretjo 
A.3. da v besedah, ki imajo strogo {a.B} kot {b.B} izbriše vse {c.B}. 
   a.B.1. več 
   a.B.2. manj 
   b.B.1. 3 črke 
   b.B.2. 4 črke 
   b.B.3. 5 črk 
   c.B.1. samoglasnike 
   c.B.2. soglasnike 
A.4. da se vse vnesene male črke spremenijo v velike in velike v male. 
 
[PASCAL, C] 

3. Napišite program, ki bo omogočal analizo vnesenega stavka in sicer {A}. 
A.1. kolikšen delež stavka predstavljajo samoglasniki 
A.2. koliko različnih besed se pojavi v stavku (med besedami je lahko tudi več 
presledkov) 
A.3. izpis najdaljše in najkrajše besede v stavku 
 
[PASCAL, C] 

4. Imamo nek niz. Z uporabo vgrajenih podprogramov za delo z nizi napišite ukaz, ki 
{A}. 
A.1. najprej iz niza zbriše {a.B} nato pa še ukaz, ki vrne {b.B} v nizu 
   a.B.1. prvi dve črki 
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   a.B.2. črke, ki so na {C} mestu v nizu 
      C.1. petem, sedmem in devetem 
      C.2. sedmem, devetem in trinajstem 
   b.B.1. zadnji dve črki 
   b.B.2. zadnje tri črke 
A.2. vrne osrednjo črko niza (če je niz sode dolžine naj vrne srednji dve črki) 
 
[PASCAL, C] 

5. Napišite podprogram, ki pove {A}. 
A.1. kolikokrat se v nizu X ponovi niz Y 
A.2. na katerem mestu v nizu X se {B} ponovi niz Y 
   B.1. zadnjič 
   B.2. predzadnjič 
 
[PASCAL, C] 

6. Sestavi program, ki prebere niz znakov in v njem zamenja {A}. 
A.1. okrajšave oblik {B} 
   B.1. a-d s celim zaporedjem znakov abcd. Na primer iz niza "b-d-f2-4" dobimo 
"bcdef234" 
   B.2. 3a4b s celim zaporedjem znakov aaabbbb. Na primer iz niza "3b2z53" dobimo 
"bbbzz33333" 
A.2. celotno zaporedje znakov {B} 
   B.1. abcd z okrajšanim nizom a-d. Na primer iz niza "bcdef234" dobimo "b-d-f2-4" 
   B.2. aaabbbb z okrajšanim nizom 3a4b. Na primer iz niza "bbbzz33333" dobimo 
"3b2z53" 
 
 

ZAPISI 
 

[PASCAL, C] 
1. Definirajte podatkovni tip compex, ki bo ustezal kompleksnim številom, ki so 

sestavljena iz realne in imaginarne komponente. Napišite proceduro za {A} 
kompleksnih števil. 
A.1. seštevanje  
A.2. množenje 
 
[PASCAL, C] 

2. Ugotovi ali leži točka ravnine, katere koordinate prebereš znotraj izbranega {A}, na 
robu ali zunaj njega. 
A.1. kroga 
A.2. pravokotnika 
A.3. kvadrata 
A.4. trikotnika 

 

 

REKURZIJA 
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[PASCAL, C] 

1. Podano je zaporedje {a.A}… Definirajte zaporedje in z uporabo rekurzije napišite 
podprogram, ki {b.A}. 
a.A.1. 2, 8, 26, 80, 242 
a.A.2. 1, -2, 3, -4, 5, -6 
a.A.3. -2, 4, -8, 16  
a.A.4. 1, 0, 3, 0, 5, 0 
b.A.1. vrne n-ti element zaporedja 
b.A.2. izpiše elemente zaporedja od elementa z zaporedno številko Od_ do elementa 
z zaporedno številko Do_. Števili Od_ in Do_ poda uporabnik sam 
b.A.3. izpiše elemente zaporedja v obratnem vrstnem redu od elementa z zaporedno 
številko Od_ do elementa z zaporedno številko Do_. Števili Od_ in Do_ poda 
uporabnik sam 
 
[PASCAL, C] 

2. Napišite podprogram, ki s pomočjo rekurzije izpiše dano število v {A} številskem 
sestavu. 
A.1. dvojiškem 
A.2. osmiškem 
A.3. šestnajstiškem 
 
[PASCAL, C] 

3. Napišite rekurzivni podprogram, ki bo {A}. 
A.1. izračunal in vrnil {B} prvih N naravnih števil 
   B.1. vsoto 
   B.1. produkt 
A.2. obrnil polje celih števil od elementa i do j  
A.3. {B} vrednosti v polju od elementa i do j 
   B.1. seštel 
   B.2. zmnožil 
 
[PASCAL, C] 

4. Napišite rekurzivno metodo za računanje n-tega člena {A} zaporedja. Vhodni podatki 
naj bodo: prvi člen (prvi), diferenca (d) in zaporedna številka člena, katerega vrednost 
želimo izračunati. 
A.1. aritmetičnega 
A.2. geometrijskega 
 
[PASCAL, C] 

5. Z uporabo rekurzivne metode napišite podprogram za izračun {A}. 
A.1. potence �� 
A.2. n fakulteta (n!) 
A.3. {B} člen Fibonaccijevega zaporedja 
   B.1. sedmega 
   B.2. dvanajstega 
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REKURZIJA – NIZI 
 

[PASCAL, C] 
1. Naš program omogoča branje besede z največ desetimi znaki. Napišite rekurzivni 

podprogram, ki bo omogočal {A}. 
A.1. izpis besede {B} 
   B.1. tako, da izpiše ASCII kode črk {C} 
      C.1. v normalnem vrstnem redu. Na primer: Izpis besede beseda Alfa je 65, 
107,102, 97 
      C.2. v obratnem vrstnem redu. Na primer: Izpis besede beseda Alfa je 97, 102, 
107, 65 
   B.2. z malimi črkami. Na primer: Izpis besede beseda Alfa je alfa 
   B.3. z velikimi črkami. Na primer: Izpis besede beseda Alfa je ALFA 
   B.4. z obrnjenimi črkami, če je bila vnesena velika črka naj izpiše malo, če je bila 
vnesena mala naj izpiše veliko. Na primer: Izpis besede beseda Alfa je aLFA 
A.2. obrnjen izpis besede in sicer od zadnje črke proti prvi. Na primer: Izpis besede 
beseda Alfa je aflA 
A.3. izpis vseh krožnih permutacij besede, po vsakem izpisu pride do zamika ene 
črke. Na primer: Izpis besede beseda Alfa je lfaA, faAl, aAlf 
 
[PASCAL, C] 

2. Napišite podprogram s katerim preberete niz X in rekurzivni podprogram s katerim 
{A}. 
A.1. iz niza odstranite vse {B} 
   B.1. presledke 
   B.2. znake {C} 
      C.1. "A" in "E" 
      C.2. "G" in "F" 
      C.3. "B", "D" in "U" 
   B.3. podnize {C}, ki se ponavljajo v nizu X 
      C.1. "in" 
      C.2. "bum" 
   B.4. črke, ki so po abecednem redu {a.C} od črke {b.C} 
      a.C.1. večje 
      a.C.2. manjše 
      b.C.1. "M" 
      b.C.2. "G" 
      b.C.3. "S" 
A.2. v nizu podvojite vse {B} ter izpišite spremenjeni niz 
   B.1. samoglasnike 
   B.2. soglasnike 
   B.3. presledke 
   B.4. nize {C} 
      C.1. "IN" 
      C.2. "TIG" 
      C.3. "BUM" 
A.3. preverite kolikokrat se v nizu X ponovi niz Y 
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REKURZIJA – TABELE 

 
[PASCAL, C] 

1. Sestavi rekurzivni podprogram, ki v dani tabeli števil poišče {A}. 
A.1. {B} število 
   B.1. najmanjše 
   B.2. drugo najmanjše 
   B.3. največje 
   B.4. drugo največje 
A.2. koliko različnih števil se ponovi {B} 
   B.1. dvakrat 
   B.2. trikrat 
A.3. kolikokrat se ponovijo števila {a.B} od {b.B} 
   a.B.1. manjša 
   a.B.2. večja 
   b.B.1. 10  
   b.B.2. 20 
A.4. koliko števil je med {B} 
   B.1. 5 in 20 
   B.2. 3 in 30   
 
[PASCAL, C] 

2. Deklarirajte dvodimenzionalno tabelo celih števil velikosti {a.A}. Napišite rekurzivni 
podprogram, ki bo omogočal {b.A}. 
a.A.1. 10 X 10 
a.A.2. 15 X 15 
b.A.1. zapolnjevanje tabele z naključnimi števili z intervala {B} 
   B.1. [10..30] 
   B.2. [5..55] 
   B.3. [2..40] 
b.A.2. izpis tabele 
b.A.3. ugotavljanje števila {B} elementov tabele 
   B.1. lihih 
   B.2. sodih 
b.A.4. izpis diagonalnih elementov tabele (izpis vrednosti obeh diagonal) 
b.A.5. ugotovitev zaporedne številke {a.B} z {b.B} elementov 
   a.B.1. vrstice 
   a.B.2. stolpca 
   b.B.1. največjo vsoto 
   b.B.2. največjim produktom 
 
 

DATOTEKE – TEKSTOVNE 
 

[PASCAL, C] 
1. Napišite podprogram, ki bo ustvaril tekstovno datoteko in vanjo shranil kratko 

pravljico. Nato napišite podprogram, ki bo {A}. 
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A.1. izpisal {B} 
   B.1. število besed in ločil, ki se pojavijo v pravljici 
   B.2. najdaljšo in najkrajšo besedo, ki se pojavi v pravljici 
A.2. prvi del pravljice prepisal v datoteko Prva in drugi del pravljice v datoteko Druga 
A.3. iz te tekstovne datoteke izbrisal vse večkratne presledke 
A.4. vsako besedo v pravljici podvojil in novo pravljico zapisal v datoteko Nova 
 
[PASCAL, C] 

2. Imamo dve datoteki Prva in Druga. Napišite podprogram, ki v datoteko Tretja {A}. 
A.1. prepiše tisti začetni del datoteke Prva, ki je enak začetnemu delu datoteke 
Druga. Na primer, vsebina datoteke Prva= "abcghhiab" in vsebina Druga= 
"abcdeiihh", bo vsebina Tretja= "abc" 
A.2. najprej napišite vsako {a.B} vrstico datoteke Prva na koncu pa se prepiše še 
{b.B} vrstica datoteke Druga 
   a.B.1. drugo 
   a.B.2. tretjo 
   b.B.1. prva 
   b.B.2. druga 
   b.B.3. zadnja 
   b.B.4. pred zadnja 
 
[PASCAL, C] 

3. Napišite podprogram, ki iz datoteke Dat prebere dva stavka, ki se končata s piko in 
izpiše po abecedi vse tiste črke, ki se {A}. 
A.1. pojavijo v obeh stavkih 
A.2. ne pojavijo v nobenem stavku 
A.3. pojavljajo v prvem in ne drugem stavku 
A.4. pojavljajo v drugem in ne prvem stavku 
 
 

DATOTEKE – TEKSTOVNE – REKURZIJA 
 

[PASCAL] 
1. Napišite podprogram, ki prebere z datoteke Dat neko besedilo in rekurzivno poišče in 

izpiše {A} prebrano besedilo ter zaporedno mesto znaka v datoteki, kjer se ta beseda 
začenja. 
A.1. najdaljšo  
A.2. drugo najdaljšo 
A.3. najkrajšo 
A.4. drugo najkrajšo 
 
[PASCAL] 

2. Napiši podprogram, ki v tekstovno datoteko Dat vpiše prvih n elementov zaporedja 
{a.A}, tako da je v vsaki vrstici datoteke eno število. Nato z uporabo rekurzije napiši 
še podprogram, ki {b.A}. 
a.A.1. 1, 2, 5, 12, 29, … 
a.A.2. 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, … 
a.A.3. 1, 4, 27, 256, … 
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b.A.1. izpiše vsebino datoteke Dat {B} 
   B.1. od zadnjega vnesenega števila proti prvemu 
   B.2. od prvega vnesenega števila proti zadnjemu 
b.A.2. vrne {B} v datoteki Dat 
   B.1. vsoto števil 
   B.2. produkt števil 
   B.3. najmanjšo vrednost števila 
   B.4. največjo vrednost števila 
b.A.3. vrne vrednost {B} števila na intervalu od dveh podanih števil, le ti dve poda 
uporabnik 
   B.1. najmanjšega 
   B.2. največjega 
 
 

DATOTEKE – TIPIZIRANE 
 

[PASCAL, C] 
1. Napišite program s katerim ustvarite datoteko celih števil in vanjo vpišite {a.A}. Nato 

napišite podprogram, ki bo {b.A}. 
a.A.1. prvih 10 večkratnikov števila {B} 
   B.1. 6 
   B.2. 7 
   B.3. 8 
a.A.2. 20 naključnih števil z intervala [10..50] 
a.A.3. 10 praštevil od števila 5 naprej 
b.A.1. izpisal {B} 
   B.1. število, ki se nahaja na {C} mestu v datoteki 
      C.1. petem 
      C.2. predzadnjem 
   B.2. števila, ki se nahajajo na {C} mestih v datoteki 
      C.1. lihih 
      C.2. sodih 
      C.3. zadnjih treh 
   B.3. vsa števila, ki so v preseku z delitelji števila 60 
   B.4. vsa števila, ki so v datoteki in so deljiva z 3 in 8 
b.A.2. vrnil koliko {B} 
   B.1. različnih elementov 
   B.2. števil v datoteki je večjih od 20 
 
[PASCAL, C] 

2. Deklarirajte datoteko celih. Ime datoteke naj bo Dat. {A}. 
A.1. Na osnovi datoteke Dat ustvarite datoteko Dat_p. Zapis datoteke Dat_p 
sestavljata komponenti: število in kolikokrat. Za vsako število zapišite, kolikokrat se 
pojavi v datoteki Dat 
A.2. Spremenite vsebino datoteke Dat tako, da {B} 
   B.1. vsa liha števila zmanjšate za 1 vsa soda števila pa povečate za dva 
   B.2. iz datoteke izbrišite vsa števila, ki so deljiva {C} 
      C.1. s 3 
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      C.2. z 8 
A.3. Iz datoteke Dat ustvarite dve datoteki Dat1 in Dat2. V datoteki Dat1 naj bodo 
zapisana le {B}, v datoteki Dat2 pa ostala števila. Na koncu zbrišite datoteko Dat z 
diska. 
   B.1. praštevila 
   B.2. števila deljiva {C} 
      C.1. s 5 
      C.2. z 8 
 
[PASCAL, C] 

3. Deklarirajte zapis priimek_smučarja, ime_smučarja, panoga (smuk, slalom) in 
zaporedna_st_tekme. Če je panoga smuk imamo podatek o rezultatu, če pa je 
panoga slalom imamo še dva podatka prvi in drugi rezultat. Rezultati so zapisi 
sestavljeni iz treh komponent: minute [0..59], sekunde [1..59] in stotinke sekund 
[0..59]. Deklarirajte vse potrebne zapise in ustvarite datoteko Dat sestavljeno iz teh 
zapisov. {A}. 
A.1. Napišite podprogram, ki {B} 
   B.1. za določenega smučarja izpiše zaporedno številko tekme, priimek, ime, 
panogo in skupni rezultat. Pazite pri skupnem rezultatu slaloma. Napišite pomožni 
podprogram, ki bo sešteval dva rezultata 
   B.2. izpiše priimek in ime zmagovalca poljubne tekme 
A.2. Rezultate določene tekme in določene panogo prepišite v datoteko Prepis in 
napišite podprogram, ki uredi vsebino te datoteke, glede na najboljši rezultat. Pazi, da 
pri slalomu upoštevaš oba rezultata 
A.3. Napišite podprogram, ki na osnovi te datoteke ustvari dve datoteki Dat1 in Dat2. 
V datoteko Dat1 se prepišejo vsi podatki o smučarjih (ime, priimek, zaporedna 
številka tekme in rezultat), ki so tekmovali v tej panogi, v Dat2 pa vsi podatki 
smučarjev, ki so tekmovali v smuku 
A.4. Izpišite priimke in imena smučarjev, ki so tekmovali v {B} 
   B.1. smuku, niso pa tekmovali v slalomu 
   B.2. slalomu, niso pa tekmovali v smuku 
 
[PASCAL, C] 

4. Imamo tipizirano datoteko F1. Napišite podprogram, ki vrne rezultat true, če je 
datoteka F1 {A} kot datoteka F2.  
A.1. daljša 
A.2. krajša 
A.3. dvakrat daljša 
A.4. dvakrat krajša 
 
 

DATOTEKE – TIPIZIRANE – REKURZIJA 
 

[PASCAL] 
1. Napišite podprogram, ki prebere 100 celih števil iz datoteke Dat in {A}. 

A.1. jih rekurzivno izpiše v obratnem vrstnem redu 
A.2. rekurzivno izpiše vsa števila, ki so {a.B} v {b.B} vrstnem redu kot so bila prebrana 
   a.B.1. deljiva s 3 in 5 
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   a.B.2. večkratniki števila {C} 
      C.1. 3 in 8 
      C.2. 5 in 7 
      C.3. 7 in 11 
   a.B.3. praštevila 
   b.B.1. enakem 
   b.B.2. obratnem 
A.3. jih rekurzivno izpiše sortirana po {B} vrednostih 
   B.1. rastočih 
   B.2. padajočih 
 
[PASCAL] 

2. Na datoteki Dat je zapisano zaporedje kompleksnih števil, predstavljeno z zapisi z 
dvema komponentama (realno in imaginarno). Napišite rekurzivni podprogram, ki 
izpiše {A} na zaslon tako, da vsako število izpiše v svojo vrstico. Kompleksno število 
je zapisano npr: 11.22 + 5.12i. 
A.1. celotno vsebino datoteke Dat 
A.2. vsebino datoteke Dat v obratnem vrstnem redu  
A.3. elemente, ki ležijo {B} 
   B.1. na {C} mestih v datoteki Dat 
      C.1. sodih 
      C.2. lihih 
   B.2. v datoteki Dat na mestih, ki so deljiva {C} 
      C.1. s 3 in 7 
      C.2. s 5 in 9 
 
[PASCAL] 

3. Z uporabo rekurzije napišite podprogram {A}. 
A.1. , ki vrne dolžino datoteke, definirane kot File of char 
A.2. za ugotavljanje palindroma   
 
 

KAZALCI 
 

[PASCAL, C] 
1. Napišite proceduro s katero s seznama celih števil izbriše {A}. 

A.1. vse elemente {B} 
   B.1. s sodo vrednostjo 
   B.2. z liho vrednostjo 
   B.3. , ki so deljivi {C} 
      C.1. s 5 in 7 
      C.2. z 8 in 11 
A.2. vse večkratnike števila {B} 
   B.1. 10 
   B.2. 2 in 5 
 
[PASCAL, C] 
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2. Podana sta dva seznama. Na prvi seznam kaže kazalec Prvi, na drugega pa kazalec 
Drugi. Vrednosti elementov prvega seznama so velike črke, vrednosti elementov 
drugega seznama pa male črke. Napišite podprogram, ki bo iz {A}. 
A.1. drugega seznama odstranil vse tiste elemente, za katere v prvem seznamu ni 
ustrezne vrednosti. Na primer, če kaže kazalec Prvi na seznam v katerem so T, I, L, 
P, V in N, kazalec Drugi pa na seznam a, m, l, t, i, k, in v, potem mora podprogram 
drugi seznam popraviti tako, da bodo v njem ostali le elementi l, t, i in v 
A.2. prvega seznama odstranil vse tiste elemente, za katere v drugem seznamu ni 
ustrezne vrednosti. Na primer, če kaže kazalec Prvi na seznam v katerem so T, I, L, 
P, V in N, kazalec Drugi pa na seznam a, m, l, t, i, k, in v, potem mora podprogram 
drugi seznam popraviti tako, da bodo v njem ostali le elementi T, I, L in v 
A.3. ki bo na začetek drugega seznama dodal vse tiste elemente, ki se nahajajo v 
prvem seznamu in ne v drugem. Na primer, Prvi: T, I, L, P, V in N, Drugi: a, m, l, t, i, 
k, in v, => Drugi: P, N,  a, m, l, t, i, k, in v 
A.4. ki bo na konec drugega seznama dodal vse tiste elemente, ki se nahajajo v 
prvem seznamu in ne v drugem. Na primer, Prvi: T, I, L, P, V in N, Drugi: a, m, l, t, i, 
k, in v, => Drugi: a, m, l, t, i, k, v, P in N 
A.5. ki bo iz obeh seznamov zbrisal elemente, ki so v preseku 
 
[PASCAL, C] 

3. Sestavi podprogram, ki {A} linearnega seznama. 
A.1. {B} vsak element 
   B.1. podvoji 
   B.2. potroji 
A.2. izbriše {B} element 
   B.1. vsak drugi 
   B.2. vsak tretji 
   B.3. prvi in zadnji 
   B.4. srednji  
A.3. uredi po {B} vrstnem redu vse elemente 
   B.1. naraščajočem 
   B.2. padajočem 
 
 

KAZALCI – NIZI 
 

[PASCAL, C] 
1. Podan je nek niz. S pomočjo kazalcev napišite funkcijo, ki {A}. 

A.1. v nizu poišče določeno črko 
A.2. iz niza zbriše {B}  
   B.1. določeno črko 
   B.2. prvo in zadnjo črko 
A.3. v nizu zamenja vse črke A z B 
 
[PASCAL, C] 

2. Podana sta dva seznama. Na prvi seznam kaže kazalec Prvi, na drugega pa kazalec 
Drugi. Vrednosti elementov prvega seznama so nizi velikih črk, vrednosti elementov 
drugega seznama pa nizi malih črk. Napišite podprogram, ki bo iz {A}. 
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A.1. drugega seznama odstranil vse tiste elemente, za katere v prvem seznamu ni 
ustrezne vrednosti. Na primer, če kaže kazalec Prvi na seznam v katerem so TAB, IL, 
LOV, PON, VOTR in NOS, kazalec Drugi pa na seznam abrah, mrr, lov, tab, il, kuz, in 
votr, potem mora podprogram drugi seznam popraviti tako, da bodo v njem ostali le 
elementi lov, tab, il in votr 
A.2. prvega seznama odstranil vse tiste elemente, za katere v drugem seznamu ni 
ustrezne vrednosti. Na primer, če kaže kazalec Prvi na seznam v katerem so TAB, IL, 
LOV, PON, VOTR in NOS, kazalec Drugi pa na seznam abrah, mrr, lov, tab, il, kuz, in 
votr, potem mora podprogram drugi seznam popraviti tako, da bodo v njem ostali le 
elementi TAB, IL, LOV in VOTR 
A.3. ki bo na začetek drugega seznama dodal vse tiste elemente, ki se nahajajo v 
prvem seznamu in ne v drugem. Na primer, Prvi: TOT, IZI, LAV, PRIL, VOL in 
NANOS, Drugi: anas, muss, lav, tot, izi, kud, in vol, => Drugi: PRIL, NANOS,  anas, 
muss, lav, tot, izi, kud, in vol 
A.4. ki bo na konec drugega seznama dodal vse tiste elemente, ki se nahajajo v 
prvem seznamu in ne v drugem. Na primer, Prvi: TOT, IZI, LAV, PRIL, VOL in 
NANOS, Drugi: anas, muss, lav, tot, izi, kud, in vol, => Drugi: anas, muss, lav, tot, izi, 
kud, vol, PRIL in NANOS 
A.5. ki bo iz obeh seznamov zbrisal elemente, ki so v preseku 
 
 

KAZALCI – REKURZIJA 
 

[PASCAL,C] 
1. S pomočjo kazalcev in rekurzijo napišite podprogram, ki vrne {A}. 

A.1. ASCII kodo {B} vrednosti v seznamu 
   B.1. največje 
   B.2. najmanjše 
A.2. kazalec na element z {B} ASCII kodo v seznamu 
   B.1. največjo 
   B.2. najmanjšo 
 
[PASCAL, C] 

2. Podatki o elementu seznama so: ime (niz 10 znakov), dan rojstva, mesec rojstva in 
leto rojstva. Napišite {A} rekurzivna. 
A.1. proceduro za iskanje podatkov seznama. Iščemo po imenih. Če osebo najdemo 
izpišemo njene rojstne podatke. Procedura naj bo  
A.2. proceduro za iskanje {B} osebe v seznamu. Procedura naj bo 
   B.1. najmlajše 
   B.2. najstarejše 
   B.3. druge najmlajše 
   B.4. druge najstarejše  
A.3. funkcijo za izpis seznama v obratnem vrstnem redu. Funkcija naj bo 
 
 

KAZALCI – DATOTEKE 
 

[PASCAL, C] 
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1. Napišite rekurzivni podprogram, ki iz datoteke F bere znak za znakom in iz prebranih 
znakov sestavi seznam v {A} vrstnem redu, kot so bili zapisani znaki v datoteki F. 
A.1. enakem 
A.2. obratnem 
 
[PASCAL, C] 

2. Imamo datoteko celih števil. Napišite podprogram, ki bo iz prebranih števil iz datoteke 
ustvaril dva seznama. Prvi seznam sestavljajo števila, ki so {a.A}, drugega pa vsa 
{b.A}. Seznama naj bosta urejena po {c.A} vrstnem redu. 
a.A.1. deljiva {B} 
   B.1. s 3, 7 in 9 
   B.2. z 8, 10 in 13  
   B.3. s 2, 7, in 8 
a.A.2. {a.B} in {b.B} od {c.B} 
   a.B.1. soda 
   a.B.2. liha 
   b.B.1. večja 
   b.B.2. manjša 
   c.B.1. 20 
   c.B.2. 30 
   c.B.3. 40 
b.A.1. preostala števila (števila , ki so v datoteki in ne v prvem seznamu) 
b.A.2. praštevila 
b.A.3. števila, ki ležijo na intervalu {B} 
   B.1. [10..40] 
   B.2. [5..15] in [20..35] 
c.A.1. padajočem 
c.A.2. naraščajočem 
 
 

DINAMIČNA POLJA – ENODIMENZIONALNE TABELE 
 

[C] 
1. Napišite program, ki prebere 15 realnih vrednosti in jih shrani v dinamično polje. Nato 

{A}. 
A.1. izračuna in izpiše {B} vseh števil v polju 
   B.1. vsoto 
   B.2. produkt 
A.2. izračuna aritmetično sredino in izpiše {B} element v polju 
   B.1. najmanjši 
   B.2. največji 
A.3. izračuna koliko {B} števil je v polju in jih izpiše 
   B.1. pozitivnih 
   B.2. negativnih 
A.4. izračuna {a.B} vseh {b.B} števil v polju 
   a.B.1. vsoto 
   a.B.2. produkt 
   b.B.1. pozitivnih 
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   b.B.2. negativnih 
 
[C] 

2. Sestavi rekurzivni podprogram, ki v dani dinamični tabeli števil poišče {A}. 
A.1. {B} število 
   B.1. najmanjše 
   B.2. drugo najmanjše 
   B.3. največje 
   B.4. drugo največje 
A.2. koliko različnih števil se ponovi {B} 
   B.1. dvakrat 
   B.2. trikrat 
A.3. kolikokrat se ponovijo števila {a.B} od {b.B} 
   a.B.1. manjša 
   a.B.2. večja 
   b.B.1. 10  
   b.B.2. 20 
A.4. koliko števil je med {B} 
   B.1. 5 in 20 
   B.2. 3 in 30   
 
 

DINAMIČNA POLJA – DVODIMENZIONALNE TABELE 
 

[C] 
1. Deklarirajte dvodimenzionalno dinamično tabelo celih števil. Napišite rekurzivni 

podprogram, ki bo omogočal {A}. 
A.1. izpis tabele 
A.2. ugotavljanje števila {B} elementov tabele 
   B.1. lihih 
   B.2. sodih 
A.3. izpis diagonalnih elementov tabele (izpis vrednosti obeh diagonal) 
A.4. ugotovitev zaporedne številke {a.B} z {b.B} elementov 
   a.B.1. vrstice 
   a.B.2. stolpca 
   b.B.1. največjo vsoto 
   b.B.2. največjim produktom 
 
 [C] 

2. Napiši program, ki bo v dinamični matriki celih števil poiskal monotono pot od {A}. 
Cena poti je vsota števil vzdolž poti. 
A.1. levega spodnjega do desnega zgornjega vogala. Pot je monotona, če hodimo 
samo navzgor in desno 
A.2. desnega spodnjega do levega zgornjega vogala. Pot je monotona, če hodimo 
samo navzgor in levo 
A.3. levega zgornjega do desnega spodnjega vogala. Pot je monotona, če hodimo 
samo navzdol in desno 
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A.4. desnega zgornjega do levega spodnjega vogala. Pot je monotona, če hodimo 
samo navzdol in levo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


