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POVZETEK 
 

 

Diplomsko delo obravnava pomembnost tehniškega izobraževanja in tehnološko 

pismenost kot produkt tehniškega izobraževanja. V delu so za učence stare 6–8 let 

predstavljeni standardi tehnološke pismenosti, ki smo jih primerjali z našimi vsebinami 

učnih načrtov v prvi triadi OŠ. Glavni cilj diplomskega dela je bil izmeriti tehnološko 

pismenost učencev na koncu prvega triletja OŠ. Za potrebe merjenja tehnološke 

pismenosti je uporabljena za ta namen nedavno razvita metoda (S. Avsec, 2010). 

Metodo smo nadgradili za potrebe merjenja tehnološke pismenosti v prvi triadi OŠ. 

Izmerjena tehnološka pismenost učencev starosti 8 let znaša 32,2 %. Bistvenih, 

statistično značilnih, razlik v tehnološki pismenosti gledano na spol ni. Za določitev 

zanesljivosti, smo poleg koeficienta Cronbach α, uporabili še metodo test – ponovni 

test, ter izračun koeficienta korelacije med enotami znotraj skupine v vzorcu r (ICC – 

»intraclass correlation coefficient«).  

 

 

 

Klju čne besede: tehniško izobraževanje, osnovna šola, tehnika in tehnologija, 

spoznavanje okolja, tehnološka pismenost, tehnološko znanje, tehnološke zmožnosti, 

tehnološko kritično razmišljanje in odločanje, standardi tehnološke pismenosti. 
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TECHNOLOGICAL LITERACY IN THE FIRST TRIAD OF 
ELEMENTARY SCHOOL 

 

SUMMARY 

The main subject of the diploma thesis is the importance of technological literacy as a 

product of technology and engineering education. The thesis offers an insight into 

technological literacy standards for 6–8 year olds, in comparison to Slovene curriculum 

for the first triad of elementary school. The central aim of the thesis was to measure 

technological literacy of pupils at the end of the first triad of elementary school. The 

recently developed measuring method (S. Avsec, 2010) was used in order to get the 

most accurate results. The method itself had been upgraded and adjusted to the first 

triad of elementary school. The measured technological literacy of 8 year olds is 32,2 

%. There are no statistical significant differences according to gender. To ensure 

reliability, the test- retest method and correlation coefficient method within the units of 

a sample group r (ICC – »intraclass correlation coefficient«), were used in addition to 

the Cronbach's alpha coefficient. 

 
 
 

KEYWORDS 

Technology and engineering education, elementary school, design and technology, 

nature studies, technological literacy, technological knowledge, technological 

capabilities, technologically critical thinking and decision making, standards for 

technological literacy. 
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1 UVOD 

 

 

Tehnika in tehnologija (TiT) sta pomembni že od pradavnine, ko je človek izdelal prvo 

orodje/pripomoček (npr. kamen uporabil kot rezilo). Človek potrebuje določeno znanje 

in usposobljenost za opravljanje različnih dejavnosti (ribolov, gradnja stavb, 

zdravstvena dejavnost…), ki mu omogočajo, da lahko preživi. Že v začetku človeštva je 

človek ugotovil, da uporabni tehnični izumi izboljšajo življenjske razmere in omogočajo 

lažji razvoj.  

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

Tehnologija se iz dneva v dan vse bolj razvija, kar zahteva od šolstva razvoj izobraženih 

in usposobljenih kadrov/delavne sile, ki bo lahko izpolnjevala pričakovane zahteve na 

področju tehnoloških sprememb. Danes živimo v tehnološko razvitem svetu, zato je 

potrebno tudi učence že zelo zgodaj usmerjati in izobraziti/usposobiti, da postanejo 

tehnološko pismeni. Izobraževanje tehniških vsebin je v osnovni šoli (OŠ) na razredni 

stopnji v prvem triletju vključeno v okviru predmeta spoznavanje okolja (SPO), v 

katerega so vključeni tako naravoslovne (kemija, fizika, biologija, ekologija) kot tudi 

družboslovne (zgodovina, geografija, komunikologija, sociologija, etnologija, 

informatika, tehnika, ekonomija, politologija) vede.  

 

Da se ugotovi ali so učenci na stopnji prve triade tehnološko pismeni, je le to potrebno 

izmeriti. Z merjenjem tehnološke pismenosti (TP) lahko celovito ocenimo učinkovitost 

poučevanja in doseganja načrtovanih kompetenc tehniškega izobraževanja (TI). 

Merjenje TP nam pove, kolikšna je mera/stanje tehnološkega znanja, zmožnosti 

upravljanja tehnologij in sposobnosti kritičnega razmišljanja in odločanja na področju 

izbire tehnologij. Rezultati merjenja TP se lahko uporabijo pri pridobivanju ocene pri 

pouku premetov, ki v celoti ali delno obravnavajo tehniške vsebine kot tudi spremljanje 

učenčevega napredka na področju tehnološkega znanja, ugotavljanje tehnološkega 
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predznanja idr. Šola in učitelji imajo z merjenjem TP vpogled v stanje TP njihovih 

učencev. Pri nas je mogoče zaslediti relevantne raziskave na področju TP v [1, 2]. 

 

1.2 Namen in cilji naloge 

 

Namen diplomskega dela je aplicirati že razvito metodo merjenja [1] za doseganje cilja 

– izmeriti TP učencev na koncu prve triade OŠ.  

 

Cilji (C) diplomskega dela so: 

C1: Predstaviti TP. 

C2: Predstaviti standarde TP (STP) za prvo triado OŠ. 

C3: Ugotoviti elemente TP v učnih načrtih (UN) predmetov (SPO in LVZ) 1. 

triade OŠ. 

C4: Izdelati testno baterijo (TB) za merjenje TP po STP. 

C5: Določiti testno polo za izvedbo merjenja TP. 

C6: Izmeriti TP učencev 3. razreda OŠ. 

C7: Vrednotiti TP učencev in razlike v TP glede na spol. 

 

1.3 Predvidene metode raziskovanja 

 

Pri izdelavi diplomskega dela uporabimo dve metodi: teoretično-kavzalno metodo 

(študij domače in tuje literature, deskriptivna metoda teoretičnega prispevka, analiza in 

interpretacija izsledkov) – (M1), ter empirično-kavzalno eksperimentalno metodo 

(metoda anket in vprašalnikov, test, neslučajnostni eksperiment v razredu, ovrednotenje 

podatkov in izsledkov) – (M2). Da lahko izvedemo merjenje TP, potrebujemo anketni 

vprašalnik in test. Merjenje je izvedeno na učencih 3. razreda OŠ, pridobljeni podatki pa 

so obdelani v programu za obdelavo podatkov (SPSS) in podani v preglednicah ter 

grafih. 
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1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 

 

V drugem poglavju diplomskega dela je predstavljena TP. Poglavje govori o tem kaj TP 

je in kaj pomeni biti TP. Predstavljene so komponente TP, lastnosti TP osebe ter kako 

razvijati TP učencev. Predstavljeni so tudi STP (Priloga 9.1) ter njihova oblika. V 

nadaljevanju pa sledi pregled UN za prvo triado OŠ. Pregledali smo koliko elementov 

TP lahko najdemo v UN. 

 

S tretjim poglavjem se prične eksperimentalni del diplomskega dela. V tem poglavju se 

nahaja pregled nekaterih obstoječih metod merjenja TP na razredni stopnji, 

predstavljena je metoda merjenja TP [1], ki smo jo uporabili. Za potrebe merjenja je 

določena TB (celotna TB se nahaja v prilogi 9.5), predstavljen je tudi postopek 

oblikovanja TB. Ko je TB izdelana, se določi še testno polo, s katero merimo TP 

učencev v 3. razredu. 

 

Četrto poglavje obravnava rezultate pilotnega testa in merjenja TP. Analiziran je tudi 

vpliv spola na TP. 

 

V petem poglavju je diskusija glede v diplomskem delu zastavljenih ciljev. 

 

V zaključku se nahajajo sklepne misli ter priporočila za nadaljnje delo. 
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2 TEHNOLOŠKA PISMENOST 

 

 

Tehnologija obstaja že od časa, ko je človek izdelal prvo orodje v kameni dobi (grobo 

obdelan (v naravi pobran) kamen pestenjak, 3.500.000 let pred našim štetjem). V 

zadnjih stoletjih je povzročila veliko tehnoloških revolucij (prometna, industrijska, 

jedrska, elektronska, digitalna, informacijska, telekomunikacijska, nano…). S svojo 

prisotnostjo določa način življenja in razvoja človeštva [3].  

 

Letala, vlaki, avtomobili prevažajo ljudi in tovor iz enega na drug kraj pri visokih 

hitrostih. Telefoni, televizija in računalniško omrežje pomagajo ljudem, da lahko 

komunicirajo z drugimi na blizu ali po celem svetu. Medicinska tehnologija (od 

cepljenja do slikanja z magnetno resonanco) omogoča ljudem daljše in bolj zdravo 

življenje. Tehnologija se izredno hitro razvija, z nastajanjem novih tehnologij ter 

izboljševanjem in razširjanjem že obstoječe tehnologije [4]. 

 

Tehnologija ne vključuje samo otipljivih predmetov človeške izdelave in sistemov, ki so 

sestavljeni iz predmetov, ampak vključuje tudi ljudi, infrastrukturo, procese potrebne za 

načrtovanje, proizvodnjo, upravljanje in popravilo predmetov. Ta celovita opredelitev 

se močno razlikuje od tiste ožje, ki je v očeh javnosti, kjer je tehnologija skoraj 

izključno povezana z računalniki in drugo elektroniko [5].   

 

Raziskave so pokazale, da ima večina ljudi omejeno pojmovanje tehnologije. V 

raziskavi [6], je bilo v ZDA pozvanih 800 odraslih oseb, da naštejejo prvo stvar, ki jim 

pade na misel, ko slišijo besedo tehnologija. 68 % oseb je odgovorilo računalniki. Samo 

pri 5 % anketiranih oseb je bil najpogostejši odgovor elektronika [5, 6]. 

 

Tehnologija je veliko več kot samo računalniki in elektronika. Vključuje avtomobile, 

zamrznjeno hrano, namakalni sistem, proizvodne robote, papir, plastiko, gradnjo 

domov, cest, izdelovanje vsega, od turbin do zobne ščetke, pod tehnologijo spada tudi 

kmetijstvo, električna energija, knjige, pohištvo, oblačila, telefoni, televizija, hitra 

hrana, doma skuhani obroki, igrače, rakete, bazeni in nešteto drugih naprav in sistemov, 

ki močno vplivajo na vsakogar v sodobni družbi. Skratka tehnologija je vsaka 
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sprememba naravnega sveta za izpolnitev človeških potreb in želja [5, 7]. Tehnološke 

odločitve, ki jih ljudje sprejemamo, so pomembne in vplivajo na naše zdravje, 

gospodarsko blaginjo, vrste delovnih mest, rekreacijo, ki je na voljo, in tudi na način, 

kako izražamo samega sebe. Kako smo ljudje pripravljeni narediti tehnološke odločitve, 

je v veliki meri odvisno od posameznikove ravni TP [5]. 

 

Ta širok pojem tehnologije so sprejeli strokovnjaki, ki mislijo in pišejo o tehnologiji, 

znanosti in inženiringu: 

- American Association for the Advancement of Science: »V najširšem smislu, 

tehnologija širi človeške sposobnosti, da lahko spreminjamo svet: režemo, 

oblikujemo, združujemo materiale, premikamo stvari iz enega na drug kraj, 

dosežemo dlje z rokami, glasom, čutili« [5, str 29]. 

- Tri leta pozneje (1996) je bila objavljena podobna opredelitev iz nacionalnih 

izobraževalnih standardov (NRC - National Research Council): »Cilj tehnologije 

so spremembe v svetu za izpolnitev človekovih potreb« [5, str. 30]. 

- In leta 2002 v Technically Speaking: Why All Americans Need to Know More 

About Technology, je tehnologija opredeljena kot proces, s katerim ljudje 

spreminjajo naravo, za zadovoljevanje svojih potreb in želja [5, 6]. 

 

2.1 Tehnološki svet 

 

Eden od načinov za pojmovanje tehnologije je, razmišljati o ljudeh, živečih v treh med 

seboj povezanih svetovih – naravni, socialni in tehnološki svet. Naravni svet je 

sestavljen iz rastlin in živali, kamnin in mineralov, rek, potokov, jezer, oceanov, tal pod 

našimi nogami, zraka, ki ga dihamo, skratka vse kar obstaja, brez človeškega posega ali 

izuma. Socialni svet obsega navade, kulturo, politični sistem, pravni sistem, ekonomijo, 

religije, običaje, ki jih ljudje oblikujejo za urejanje svojih interakcij in odnosov. 

Tehnološki (razvojni) svet vključuje vse spremembe naravnega sveta, ki jih naredi 

človek, da zadovolji svoje potrebe in želje [5]. 

 

Kot že ime pove, razvojni svet zajema izdelke zavestnega načrtovanja. Vse, od 

trgovinske vrečke do integriranega vezja, je narejeno z namenom. Cilj zasnove izdelka 
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je zagotoviti, da služi svojemu namenu. Razvoj pa je proces, s katerim ideja za izdelek 

postane fizična realnost. Z drugimi besedami, proces razvoja pretvori vire (material, 

orodje, stroje, ideje, informacije, energijo, kapital, čas) v izdelke in sisteme [5]. 

 

Najbolj obsežen koncept tehnologije ne vključuje samo tehnološkega sveta, ampak tudi 

vidike socialnega sveta, ki je osnova tehnološkemu svetu (kot je družba, ki oblikuje, 

gradi, prodaja, upravlja, servisira in popravlja tehnologije; vladna politika in predpisi, ki 

veljajo za tehnologije; inženirsko in drugo strokovno znanje, ki je potrebno, da 

tehnologija deluje; itn). Tako lahko o tehnologiji mislimo kot o splošnem postopku, s 

katerim ljudje spreminjajo naravni svet, da ustreza njihovim potrebam in željam. 

Tehnološki svet je sestavljen iz predmetov, ustvarjenih skozi ta postopek [5]. 

 

2.2 Opredelitev tehnološke pismenosti 

 

Tako kot je tehnologija veliko več kot samo računalniki in elektronika, je tudi TP več 

kot le znanje o uporabi tehnologije, to je le en del TP. Zagotovo je zelo pomembno 

vedeti, kako uporabljati informacijsko tehnologijo v družbi polni znanja, če na primer 

iščemo službo, če želimo tržiti neko storitev, ali če kupujemo nek proizvod. Prav tako 

moramo znati uporabljati druge naprave, kot je mikrovalovna pečica, samopostrežna 

blagajna, samopostrežna bencinska črpalka, saj je to postalo del vsakdanjega življenja 

doma, v službi in splošno v družbi [8]. V najbolj temeljnem smislu, je TP splošno 

razumevanje tehnologije. To razumevanje ne sme biti celovito, vendar mora biti dovolj 

razvito, da oseba lahko učinkovito deluje v tehnološko odvisni družbi, kjer so norma 

hitre tehnološke spremembe [5]. Ob koncu 20. stoletja, med oblikovanjem nove 

tehnološke družbe, so tehnološko znanje, spretnosti in zmožnosti postali glavni vir 

posameznika, podjetja in gospodarstva kot celote. Tehnologija je tako postala element 

pismenosti [9]. 

 

Vrste in ravni pismenosti se spreminjajo glede na starost in potrebe posamezne 

populacije. Enako je na primer pri bralni pismenosti. Če prvošolec bere na nivoju 

prvošolca, velja za pismenega. Od pismenega petošolca se pričakuje višji nivo bralne 

zmožnosti kot pri prvošolcu, ampak nižji nivo, kot pri pismenem maturantu, ki bo, po 

drugi strani, manj kvalificiran bralec, kot pismen diplomant. Ampak vsi se štejejo za 
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pismene [5]. Raven TP se razlikuje od osebe do osebe in je odvisna od izobrazbe, 

interesov, stališč, sposobnosti in ozadja [10]. 

 

Tako kot pri bralni ali katerikoli drugi pismenosti, je tudi pri TP osnovni namen 

zagotoviti ljudem ustrezna orodja, da bodo lahko uspešnejše in bolj aktivno delovali v 

sodobnem tehnološko razvitem okolju. Zahtevana ali bolje rečeno pričakovana TP, ki se 

jo pričakuje od ljudi, je odvisna od razvitosti njihovega življenjskega okolja in časa v 

katerem živijo. TP ni statična in se spreminja skupaj s tehnološkim razvojem okolja. 

 

V okviru projekta Tehnologija za vse Američane (Technology for all Americans) je 

ITEA definiral tudi TP, ki je med vsemi definicijami prevladujoča. Tukaj je TP 

upoštevana kot zmožnost, da lahko posameznik misli/razmišlja o tehnoloških vprašanjih 

iz različnih perspektiv in zmožnost ocene medsebojnih odnosov med tehnologijo in 

posamezniki, družbo in okoljem. TP je definirana kot sposobnost posameznika za 

uporabo, ravnanje, presojo/ocenjevanje in za razumevanje tehnologij [4, 7, 10]. 

 

TP je ključnega pomena za posameznika, skupnost, in nacionalno gospodarsko blaginjo. 

Poleg ekonomske vitalnosti, je spoznanje, kako ljudje razvijajo in uporabljajo 

tehnologijo, postalo bistvenega pomena za prihodnje generacije, družbo in celo 

nadaljnje možnosti za Zemljo, da ohrani življenje [10]. 

 

2.3 Tri dimenzije TP 

 

TP je razumevanje tehnologije na ravni, ki omogoča učinkovito delovanje v sodobni 

tehnološki družbi. Obsega tri neodvisne komponente [5]: znanje, zmožnosti ter 

sposobnosti kritičnega razmišljanja in odločanja (slika 2.1), ki so med seboj povezane, 

usklajene in ustvarjajo dodatne sinergije. Komponenta znanje se nanaša na kompetence, 

kaj oseba zna (ve narediti), medtem ko se preostali dve nanašata na usposobljenost, 

neposredno delovanje/obnašanje, kako izdelati [1]. V nadaljevanju so posamezne 

komponente podrobno predstavljene. 

 



9 
 

Znanje: Razsežnost znanja TP vključuje poznavanje dejstev in pojmovno razumevanje. 

»Pomeni rezultat zadrževanja/asimilacije informacij s pomočjo učenja. Znanje je 

skupek dejstev, načel, teorij in praks, ki so povezane s področjem dela ali študija. V 

okviru tega okvira je znanje opisano kot teoretično in/ali podatkovno. Znanje pomeni 

tudi naučene dostopne podatke, pripadajoče kontekste in pravila, ki medsebojno 

povezujejo dejstva in kontekste« [1, str. 45]. 

 

Da postaneš TP na področju znanja, potrebuješ kognitivno in procesno znanje za 

ustvarjanje ustrezne zasnove tehnoloških produktov in sistemov [4]. TP oseba [1, 5]: 

• prepozna prodornost tehnologije v vsakdanjem življenju; 

• razume osnovne koncepte in izraze, kot so: sistemi, omejitve in kompromisi; 

• pozna vrste in omejitve procesa konstruiranja; 

• pozna zgodovino in vpliv tehnologije in odnosa do narave in človeka; 

• ve, da vse tehnologije povzročajo določeno mero tveganja, ki ga moramo 

upoštevati pri načrtovanju/projektiranju; 

• ocenjuje, da razvoj in uporaba tehnologij vključujeta tudi kompromise ter 

ravnovesje stroškov in koristi; 

• razume, da tehnologija odraža vrednote in kulturo družbe; 

• razume napredne/sodobne načine/pristope, ki se sčasoma spreminjajo in 

razvijajo: kaj je tehnologija, kako se ustvarja, kako vpliva na družbo in kako 

spreminja družbo. 

 

Zmožnosti: Zmožnosti se nanašajo na to, kako dobro oziroma uspešno lahko oseba 

uporablja tehnologijo (v najširšem smislu) in izvede proces oblikovanja rešitve 

problema. Tako je lahko TP oseba, na primer, zmožna voziti avto, uporabljati 

videorekorder, mikrovalovno pečico, računalnik in druge tehnologije, ki se jih pogosto 

najde doma ali v službi, ter bi morala biti zmožna odpraviti osnovne težave, ko je to 

potrebno [5]. »Zmožnosti vključujejo človekovo osebnost, znanje, mišljenje in 

motivacijo. V ožjem pomenu pa predstavljajo intelektualne, senzorične, mehanske in 

motorične sposobnosti [11] učečega za uporabo splošnega in strokovnega znanja za 

izvedbo nalog in reševanje problemov. Zmožnosti pomenijo tudi sposobnost, ki je bila 

pridobljena z usposabljanjem in da se uporablja implicitni spomin za uporabo znanja v 

standardnih situacijah, za uporabo znanja za izvedbo standardnih nalog ter za reševanje 
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standardnih problemov. V našem primeru so zmožnosti opisane kot kognitivne 

(vključujejo uporabo logičnega mišljenja, intuitivnega in ustvarjalnega mišljenja) ali 

praktične (vključujejo ročne spretnosti in uporabo metod, materialov, orodij in 

instrumentov)« [1, str. 46]. 

 

TP oseba (na področju zmožnosti) [1, 5]: 

• ima vrsto praktičnih spretnosti, kot so: upravljanje vrste strojev/naprav/aparatov/ 

orodij/pripomočkov doma in na delovnem mestu; 

• lahko prepozna in popravi preprost mehanski ali tehnološki problem doma ali v 

službi; 

• lahko uporablja osnovne matematične koncepte, povezane z verjetnostjo, 

izračuni in z ocenjevanjem za pripravo poučene sodbe o tehnoloških tveganjih in 

koristih; 

• lahko uporabi tehnično razmišljanje za rešitev težav, s katerimi se srečuje v 

vsakdanjem življenju; 

• je vešča raziskovanja in pridobivanja informacij o tehnoloških vprašanjih iz 

različnih virov. 

 

Sposobnosti kritičnega razmišljanja in odločanja (KRO):  KRO je povezano z 

lastnim pristopom k tehnološkim vprašanjem. Na primer, ko se oseba z visoko razvitim 

kritičnim mišljenjem in spretnostnim odločanjem sooča z novo tehnologijo, postavlja 

vprašanja o tveganjih in ugodnostih ter lahko tudi sodeluje pri razpravah o uporabi te 

tehnologije [5]. »Biti TP se na ravni posameznika beneficira kot boljša odločitev o 

nakupu/porabi dobrin, medtem ko se na ravni družbe pomaga pri razumski odločitvi o 

globalnih vprašanjih, ki vplivajo na okolje, na primer genski inženiring itn. Poleg tega 

je TP tudi dovolj močno zagotovilo, da so mnenja in odločitve posameznikov dobro 

utemeljeni, saj so razviti iz močne baze znanja« [1, str. 47]. 

 

TP oseba (na področju KRO) [5]: 

• zastavlja ustrezna vprašanja sebi in drugim o koristih in tveganjih tehnologij; 

• na načrten način tehta informacije, ki jih ima na voljo o koristih, tveganjih, 

stroških in o kompromisih tehnologije; 

• sodeluje, če je potrebno, pri odločitvah o razvoju in uporabi tehnologije. 
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Na sliki (slika 2.1) je vsaka dimenzija TP predstavljena samostojno. Stopnja TP se 

pojavi vzdolž kontinuuma in je drugačna za vsakega posameznika. Osi kažejo tudi 

spreminjajoče se ravni TP [5]. 

 

 
Slika 2.1: Grafični prikaz treh dimenzij TP [5, str. 37]. 

 

V realnem svetu pa so vse tri dimenzije TP medsebojno odvisne in neločljive. Oseba ne 

more imeti tehnoloških zmožnosti, če nima vsaj nekaj znanja. In premišljene odločitve 

ne morejo nastati brez razumevanja nekaterih osnovnih lastnosti tehnologije. Po drugi 

strani pa del TP vedno vodi v novo razumevanje določenih vidikov v tehnološkem 

svetu. Ta kompleks oziroma ideja je lahko zastopana na več načinov. Na primer, vse tri 

dimenzije TP bi lahko ponazorili tudi z medsebojno povezanimi krožnimi sklopi (slika 

2.2). 
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Slika 2.2: Ponazoritev treh dimenzij TP z medsebojno povezanimi krožnimi sklopi [5, str. 38]. 

 

2.4 Razvijanje tehnološke pismenosti učencev 

 

Pri razvoju TP, TI igra pomembno vlogo pri pripravi posameznika, da zasede mesto v 

vedno bolj tehnološki družbi [12]. Od zaposlenega se danes zahteva, da ima zelo razvite 

proizvodne funkcije, sposobnosti in spretnosti za oblikovanje, sprejemanje odločitev in 

izpolnjevanje ustvarjalnega dela. Sposobnosti in spretnosti morajo biti oblikovane že od 

otroštva in se razvijati naprej pri izobraževanju in zaposlovanju [9].  

 

Ključnega pomena za razvoj TP so vsebinski, osebnostni (zmožnosti) in sistemski 

(opremljenost šol, šolska politika, usposobljenost učiteljev) faktorji. Za učinkovito 

poučevanje potrebujejo učitelji ustrezno strokovno, pedagoško ter didaktično znanje in 

veščine. Učitelj je tisti, ki je odgovoren za to kaj se dogaja v učilnici, učitelj učenca 

motivira, ga usmerja, spodbuja, mu svetuje, organizira in pripravi dejavnosti, ki jih 

potem učenci izvajajo [1]. Naloga učitelja ima tri razsežnosti: vključevanje širšega 

konteksta znanja; vzpostavitev učnega okolja; stalno spremljanje in reflektiranje o 

procesih poučevanja in razumevanja učencev ter prizadevanje za stalno izboljševanje 

[1]. Od TI na razredni stopnji ne moremo pričakovati, da se učence uči, kako deluje vsa 

sodobna tehnologija, ker to ni potrebno. Osnovno TI se osredotoča na pred-moderno 

tehnologijo, kot so mehanizmi, strukture, ročno tehnično risanje, enostavni elektronski 

sistemi, hrana, tekstil [13]. 
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ITEA, ki se osredotoča na posameznikove zmožnosti, je razvila serijo standardov TP, ki 

podrobno pojasnijo, kako doseči TP in katere cilje je potrebno doseči v različnih 

razredih za raven osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja [1]. STP so 

predstavljeni v naslednjem poglavju. 

 

2.5 TP na razredni stopnji OŠ 

 

Poglavje govori o mednarodnih STP. V poglavju so zajeti tudi elementi TP, ki jih lahko 

najdemo v obstoječih UN predmetov 1. triade OŠ. 

 

2.5.1 Mednarodni standardi TP 

  

STP predstavljajo, kaj bi morali učenci vedeti in morali biti sposobni narediti, da bi 

dosegli čim višjo stopnjo TP. Z drugimi besedami so standardi predpis, kakšni bi morali 

biti rezultati pouka vsebin TiT v OŠ in srednji šoli (SŠ). STP so oblikovani tako, da 

delujejo kot katalizator za spremembe pri pouku, izdelavo in spreminjanje UN ter za 

programske spremembe, vezane na izobraževalne strategije za osnovnošolsko in 

srednješolsko TI. Do sedaj še ni znan celoten vpliv STP na področju TI. Malo je 

empiričnih dokazov za usmerjanje učiteljev in programskih izvajalcev [4]. 

 

Standardi so bili razviti, da bi odpravili napačno pojmovanje med TI in izobraževalno 

tehnologijo, ki uporablja tehnologijo kot orodje za izboljšanje poučevanja in učnega 

procesa. Učitelji tehnike kot tudi učitelji naravoslovja in matematike so skupaj s 

strokovnjaki sodelovali, da bi pojasnili, kaj bi se morali učenci tekom šolanja naučiti o 

tehnologiji [4]. 

 

Temelj za STP je bil postavljen z objavo Technology for All Americans: A Rationale 

and Structure for the Study of Technology (Rationale and Structure). STP določajo kaj 

naj bi se naučil in dosegel vsak učenec pri predmetih v povezavi s TiT na štirih ravneh 

starosti (7–9, 9–12, 12–15, 15–19 let). Standardi in merila uspešnosti so prilagojeni 
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glede na starost in se načrtujejo tako, da se na vsaki stopnji nadgrajujejo, standardi in 

merila se z vsakim razredom razširjajo [4]. 

 

STP so bili ustvarjeni z naslednjimi lastnostmi [4]: 

- nudijo niz pričakovanj kaj naj se učenci učijo pri predmetih v povezavi s 

tehnologijo; 

- so primerni razvojni stopnji učencev; 

- zagotavljajo osnovo za razvoj smiselnega, ustreznega in opredeljenega UN na 

lokalni, državni in pokrajinski ravni; 

- spodbuja medpredmetne povezave.   

 

Glavni cilj vsebine standardov je dajanje navodil, usmerjanje in pojasnjevanje, kaj je 

treba poučevati v OŠ in SŠ pri vsebinah tehnike s ciljem razviti čim višje ravni TP za 

vse učence in dijake [4]. TP učenci/dijaki morajo biti sposobni uporabe, upravljanja, 

razumevanja in ocenjevanja tehnologij. Pri tem se uporaba tehnologije nanaša na 

uspešno delo s ključnimi sistemi; zmožnost upravljanja pomeni zagotovitev, da so vse 

tehnološke aktivnosti učinkovite in primerne, razumevanje tehnologije pa se nanaša na 

zmožnost sintetiziranja informacij v nova spoznanja. Standardi so bili zgrajeni na 

kognitivni osnovi in tudi osnovi učnega dela/aktivnosti; vključujejo tudi ocenjevalne 

kontrolne točke na določenih ravneh za razrede OŠ in SŠ [4].  

 

STP ne predstavljajo oz. ne opredeljujejo slovenskega UN. Slovenski UN določa 

podrobnosti o tem, kako je vsebina podana učencem, vključno z organizacijo, učnimi 

metodami in oblikami pouka v razredu. STP pa opredelijo vsebino pouka TiT za 

oblikovanje vizije, kaj naj bi učenci vedeli, bili sposobni narediti in tudi razumeli v vseh 

razredih OŠ in SŠ. Podobno, kot tudi v standardih na drugih vsebinskih področjih, so v 

STP tudi navedbe/priporočila o tem, kaj in kako se vrednoti in ki jih pozneje lahko 

uporabimo za izdelavo presoje/ocene kakovosti. Ko so učenci deležni pouka in učne 

obravnave vseh STP preko meril primerjalnega preverjanja (MPP), jim je zagotovljeno, 

da bodo pridobili višjo raven TP. Oblikovalci UN, učitelji in drugi bi morali uporabljati 

STP kot vodilo za razvoj ustreznega UN [4]. 

 

STP ne predpišejo postopka ocenjevanja za ugotavljanje, kako dobro učenci dosegajo 

standarde. Ocenjevanje v praksi obravnava, kako dobro se učenci naučijo vsebine iz 
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STP. Tesno povezano z oceno je tudi to, kako učitelj neposredno poučuje in vodi 

učence skozi učni proces, kot tudi podpora šole. Cilj v vsakem izobraževalnem 

ocenjevanju je, da bi ugotovili kako dobro je TP posamezen učenec. Ocenjevanje lahko 

poteka v različnih oblikah (od dela, intervjujev, kvizov, testov, portfolije, do 

standardiziranih testov). Načrti za celovito oceno skozi izobraževanje učenca morajo 

biti oblikovani, izvedeni in se morajo stalno prilagajati [4]. 

 

Da bo učenje vsebin TiT učinkovito, morajo biti objekti, oprema, materiali in drugi deli 

infrastrukture primerni in aktualni. Še zlasti didaktični material in učbeniki, uporabljeni 

pri poučevanju tehnologije, bi morali biti spremni v skladu s STP. Primernost 

didaktičnih materialov, modulov in učbenikov se lahko oceni s primerjavo njihove 

vsebine z vsebino STP.  Prav tako je priporočljivo, da razvijalci in založniki učnega 

materiala sledijo smernicam STP [4]. 

 

2.5.2 Standardi tehnološke pismenosti za prvo triletje OŠ 

 

Posamezni standardi so organizirani in predstavljeni v petih glavnih tehnoloških 

kategorijah (TK) (1–5): 

1. Narava tehnike in tehnologije. 

2. Tehnika/tehnologija in družba. 

3. Oblikovanje, konstruiranje, projektiranje. 

4. Zmožnosti za ustvarjanje tehnološke družbe. 

5. Svet oblikovanja, konstruiranja in projektiranja. 

 

Pri 1. kategoriji morajo učenci razumeti kaj je tehnologija, se seznaniti z njenimi 

koncepti in prepoznati odnose med tehnologijo in drugimi področji učenja. Kategorija 2 

obravnava uporabo tehnologije v širšem kontekstu s preučitvijo učinkov tehnologije na 

človeško družbo in naravno okolje, z raziskovanjem, kako družbeni dejavniki oblikujejo 

tehnologijo in s sledenjem zgodovini tehnologije. Standardi se v 3. kategoriji 

osredotočajo na kognitivno razumevanje procesa oblikovanja s poudarkom na lastnostih 

modela, procesu konstruiranja in drugih pristopih za reševanje problema. Kategorija 4 

obravnava razvoj sposobnosti pri oblikovanju, izdelovanju, razvoju, delovanju, 

vzdrževanju, upravljanju in ocenjevanju tehnoloških proizvodov in sistemov. Kategorija 
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5 zajema izbiro, uporabo in razumevanje pomembnejših tehnologij, ki so danes aktualne 

[4]. 

 

Vsaka kategorija predstavlja vsebino tega, kar se mora vsak učenec naučiti in biti 

sposoben narediti na štirih ravneh zahtevnosti (Preglednica 2.1). 

 

Preglednica 2.1: Ravni zahtevnosti ITEA STP glede na starost učenca oziroma dijaka [1]. 

 

Leto šolanja Starost učenca 
K 1–2 7–9 
K 3–5 9–12 
K 6–8 12–15 
K 9–12 15–19 

 

Kontrola in vrednotenje naučenega/izdelanega so MPP, ki so opredeljeni po abecednem 

redu za vsak standard posebej z dvočrkovno kodo (A–FF) [4]. 

 

Po STP je vsak standard in njegovo merilo uspešnosti MPP povezan s prejšnjim 

standardom in njegovim MPP za namen gradnje in predpisovanja, kaj mora učenec 

vedeti in biti sposoben/zmožen narediti, da bo TP [4]. Specifični in razvojno naravnani 

MPP zagotavljajo temeljne vsebinske elemente za splošno določene standarde ter 

definirajo učne dosežke. Za namen dela se omejimo le na kategorijo, standarde in MPP 

za raven 7–9 let starosti učenca (preglednica 2.2) [1]. 

 

STP so podani po skupinah/kategorijah in ne za posamezni razred/leto starosti. 

Posamezna TK ima različno število STP. Vsak STP (skupno jih je 20) ima MPP, ki so 

razdeljeni na štiri ravni zahtevnosti (K 1–2, K 3–5, K 6–8, K 9–12). Za raven K 1–2 

pomeni starostno obdobje učenca od 7–9 let (osemletka) in ustreza tudi naši ciljni 

skupini učencev (6–8 let/1.–3. razred OŠ – devetletka) (V nadaljevanju diplomskega 

dela je uporabljena delitev po ITEA: K 1–2/7–9 let). Za to obdobje je ITEA definiral 43 

MPP, ki so po različnih standardih tudi različno porazdeljeni – glede na vsebino in 

pomembnost STP, kot jo določa ITEA [4]. 
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V nadaljevanju je podan primer strukture STP. In sicer z navedbo TK, opisom 

posameznega STP znotraj kategorije STP in z opisom MPP, ki veljajo za določen STP. 

Ostali STP so podani v prilogi 9.1. 

 

 

 

Preglednica 2.2: Struktura STP in pripadajočih MPP za raven 7–9 let, kjer je MPP merilo primerjalnega 

preverjanja, oznake A, B, C… pa pomenijo vrsto MPP za določen standard. 

 

Tehnološke 
kategorije 

Standardi tehnološke pismenosti 

288 MPP za 7–15 
let starosti 

43 MPP za 7–9 let 
starosti 

Skupno 
št. 

Obseg 
Skupno 

št. 
Obseg 

1. Narava TiT 

1.1 Značilnosti in obseg TiT 13 A–M 2 A–B 
1.2 Bistveni koncepti TiT 32 A–FF 5 A–E 
1.3 Razmerja med posameznimi 
tehnologijami in povezava z drugimi 
vedami 

10 A–J 1 A 

2. Tehnika / 
tehnologija in 
družba 

2.1 Kulturni, družbeni, ekonomski in 
politični vplivi TiT  

11 A–K 1 A 

2.2 Vpliv TiT na okolje 12 A–L 1 A 
2.3 Vloga družbe pri razvoju in rabi 
tehnologij 

10 A–J 1 A 

2.4 Vpliv tehnologije na zgodovino 15 A–O 1 A 

3. Oblikovanje, 
konstruiranje, 
projektiranje 

3.1 Atributi oblikovanja / projektiranja 11 A–K 2 A–B 
3.2 Inženirsko oblikovanje / 
projektiranje 

12 A–L 2 A–B 

3.3 Vloga diagnosticiranja in 
opravljanja tehničnih težav, raziskav in 
razvoja, invencij in inovacij ter 
eksperimentiranja pri reševanju 
problemov 

12 A–L 2 A–B 

4. Zmožnosti za 
ustvarjanje 
tehnološke 
družbe 

4.1 Izvedba procesa oblikovanja in 
projektiranja 

18 A–R 3 A–C 

4.2 Uporaba in vzdrževanje 
tehnoloških produktov in sistemov 

16 A–P 3 A–C 

4.3 Ocena vpliva produktov in 
sistemov 

13 A–M 2 A–B 

5. Svet 
oblikovanja, 
konstruiranja in 
projektiranja 

5.1 Medicinske tehnike in tehnologije 13 A–M 3 A–C 
5.2 Kmetijstvo in povezane 
biotehnologije 

14 A–N 2 A–B 

5.3 Energija, pridobivanje električne 
energije in okoljske tehnologije 

14 A–N 2 A–B 

5.4 Informacijsko komunikacijske 
tehnologije 

17 A–Q 3 A–C 

5.5 Transport 13 A–M 3 A–C 
5.6 Proizvodne tehnologije 18 A–R 2 A–B 
5.7 Gradbene tehnologije 14 A–N 2 A–B 
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Primer:  

Kategorija 1: Narava tehnike in tehnologije; to kategorijo sestavljajo trije STP 1.1–

1.3 (Preglednica 2.2).  

STP 1.2 ima 5 MPP (A–E), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje bistva 

pojmov TiT. Da bodo učenci na koncu prve triade razumeli bistvo pojmov TiT, se 

morajo naučiti/zmožni narediti A–E: 

A. Nekateri sistemi so naravni, nekateri ustvarjeni s pomočjo človeka. 

B. Sistemi imajo sestavne dele ali komponente, ki delujejo skupaj, da dosežejo cilj. 

C. Orodja so enostavni predmeti, ki človeku pomagajo dokončati delo. 

D. Pri izdelovanju predmetov so uporabljeni različni materiali. 

E. Ljudje načrtujejo, da stvari naredijo do konca. 

 

Učenci bodo v prvi triadi OŠ s tem standardom in njegovimi MPP pridobili osnovno 

razumevanje mnogih temeljnih konceptov tehnologije, ki jim bo pomagalo pri 

nadaljnjem poglabljanju v to temo. Ponavljajoča izpostavljenost tem pojmom, bo 

učencem omogočila, da bodo povezovali in začeli prepoznavati vzorce v tehnološkem 

razvoju. Učenci bodo prepoznali, kako je lahko uporaba nekega sistema, na primer 

sistema ogrevanja, odvisna od sredstev in zahtev. S pomočjo praktičnih aktivnosti se 

bodo učenci naučili, da tehnološka dejavnost zahteva orodja, materiale, gibanje, varnost, 

načrtovanje. Poleg tega bodo spoznali, da se tehnologija v veliki meri nanaša tudi na 

njihovo življenje izven šole. Učenci naj imajo čim več priložnosti govoriti o tem, kako 

je tehnologija, na katero naletijo vsakodnevno, vključena v svet okrog njih in kako je 

povezana s temeljnimi koncepti tehnologije. Učilnica naj ima na voljo različne možnosti 

za učence, da lahko razpravljajo, raziskujejo in srečujejo tehnološke pojme. Takšne 

dejavnosti lahko pomagajo učencem prepoznati bistvo tehnoloških konceptov [4]. 

 

2.5.3 Elementi tehnološke pismenosti v učnih načrtih predmetov 1. triade OŠ 

 

Začetki TI segajo v leto 1896. Takrat je bil pouk tehnike zajet pod imenom ženska 

ročna dela. Tu so dekleta kvačkala, pletla, šivala in risala kroje. Predmet se je poučeval 

tri ure na teden od 3. do 7. razreda (od skupno 8 razredov). Kasneje se je predmet 

preimenoval v ročno delo (1926), ki so ga ločeno obiskovali učenci in učenke. Ročno 

delo je bilo dvakrat tedensko v vseh 4 razredih (4 razredna šola). Učenci so na začetku 
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izdelovali igrače iz papirja in kartona, kasneje so delali tudi z nožem in žago 

(mizarjenje). Učenke pa so bile usmerjene v gospodinjska dela. Nekaj let pozneje 

(1933) je bil predmet le v tretjem in četrtem razredu, tri ure tedensko. 1953 se je 

predmet preimenoval v ročne spretnosti, ki se je poučeval od 1. pa vse do 8. razreda. 

Leta 1959 pa se je predmet preimenoval v tehnični pouk, ki se je poučeval v 6., 7. in 8. 

razredu. Kasneje (od leta 1969 naprej) zasledimo tehnične vsebine od 1. do 3. razreda v 

okviru predmeta spoznavanje narave in družbe ter v 4. razredu v okviru predmeta 

spoznavanje družbe [1]. 

 

Z UN iz leta 1999 (ko je bila uvedena devetletna osnovna šola) je tehnika in tehnologija 

(prej tehnična vzgoja) izgubila eno tretjino ur. V 4. In 5. razredu se je pojavil nov 

predmet naravoslovje in tehnika, v katerem tehnika zavzema le eno tretjino časa 

namenjenega temu predmetu. V prvem triletju se tehnično izobraževanje pojavi v 

sklopu predmeta spoznavanje okolja (prej spoznavanje narave in družbe) [1]. 

 

Z zadnjim UN [14, 15], ki je bil sprejet leta 2011, je izobraževanje tehničnih vsebin v 

OŠ na razredni stopnji v prvem triletju vključeno v okviru predmeta SPO in del tudi v 

predmetu likovna vzgoja (LVZ) (Pri LVZ gre na primer za rezanje, izdelovanje, 

barvanje za zaščito…). Kar kaže na to, da so v prvem triletju tehniške vsebine preveč 

integrirane z vsebinami drugih predmetov. Vsebine predmeta SPO so zasnovane na 

temeljnih pojmih, ki omogočajo nadgrajevanje v predmetih naravoslovje in tehnika ter 

družba v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju in v naravoslovnih ter tehničnih in 

družboslovnih predmetih v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju [14]. 

 

Pomembna novost pri prenovi učnih načrtov TI so tehniški dnevi. Te se izvaja v vseh 

razredih devetletne OŠ. Ti dnevi omogočajo učencu utrjevanje in povezovanje znanj, 

pridobljenih pri predmetih, ki vključujejo tehniške vsebine. Na teh dnevih je delo bolj 

motivacijsko, aktivno in spodbuja učenčevo ustvarjalnost [1]. 

 

2.5.3.1 Pregled obstoječih učnih načrtov za prvo triado 

 

Pregledali smo zadnje UN, sprejete leta 2011, za prvo triado OŠ. Tehnične vsebine smo 

našli v UN SPO [14] in LVZ [15]. S pomočjo podrobnega pregleda ciljev in standardov 
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znanja (SZ) (priloga 9.2 in 9.3) UN SPO in LVZ ter primerjave s STP, smo v njih našli 

tudi elemente TP.  

 

UN SPO [14] je razdeljen na 12 tematskih sklopov (čas, prostor, snovi, sile in gibanje, 

pojavi, živa bitja, človek, jaz, skupnosti, odnosi, promet, okoljska vzgoja), ki se med 

seboj tudi povezujejo. Za vse tematske sklope so zahtevani SZ SPO 1–77, ki naj bi jih 

učenec dosegel do konca prve triade OŠ. UN LVZ [15] pa je razdeljen na 5 sklopov 

(oblikovanje na ploskvi – risanje, slikanje, grafika, oblikovanje v tridimenzionalnem 

prostoru – kiparstvo, arhitektura). Prav tako so za vse sklope zahtevani SZ LVZ 1–6, ki 

naj bi jih učenec dosegel do konca prve triade OŠ. Kako je to znanje povezano s STP, 

poskušamo ugotoviti s primerjavo SZ SPO in STP ter primerjavo SZ LVZ in STP. 

 

V preglednicah 2.3 in 2.4 so podani vsi SZ za predmet SPO [14] (preglednica 2.3) in 

LVZ (preglednica 2.4) iz aktualnega UN za prvo triado OŠ s sovpadajočimi STP in 

njegovimi MPP, ki razvijajo isto komponento TP. Pri predmetu SPO je od 77 SZ le 17 

takih, ki vsebujejo STP, pri čemer je 16 različnih MPP. Pri predmetu LVZ pa je, od 6 

SZ, le 1 tak, ki vsebujeta STP, pri čemer gre tudi za 1 MPP. V celoti gre za 18 različnih 

MPP, s katerimi lahko opišemo TP na koncu prve triade. 

 

Glede na pregled UN za prvo triado OŠ, menimo, da so nezadovoljivo pokriti s STP,  

saj obstoječi SZ SPO in LVZ ustrezajo le 18 merilom uspešnosti. Nekatera vsebinska 

področja STP, kot na primer tehnično oblikovanje in projektiranje, sposobnost 

ocenjevanja vpliva izdelkov in sistemov, kmetijske tehnologije, biotehnologije, 

tehnologije energetskih sistemov, gradbene tehnologije, sploh niso vsebovane v 

obstoječih UN SPO in LVZ. 
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Preglednica 2.3: Elementi TP v UN SPO. 

 

SZ SPO      
(1-26) 

STP/MPP 1.-
3. 

SZ SPO      
(27-52) 

STP/MPP 1.-
3. 

SZ SPO      
(53-77) 

STP/MPP 
1.-3. 

1 2.4/A 27 / 53 4.2/C 

2 / 28 / 54 / 
3 2.4/A 29 / 55 / 
4 / 30 / 56 / 

5 / 31 / 57 / 
6 / 32 / 58 / 

7 / 33 / 59 / 
8 / 34 / 60 / 

9 / 35 / 61 / 
10 / 36 / 62 / 
11 / 37 / 63 / 

12 5.7/A 38 / 64 / 
13 / 39 / 65 / 

14 1.2/A 40 / 66 / 
15 / 41 / 67 / 
16 5.4/C 42 / 68 / 

17 / 43 5.1/A, B, C 69 5.5/A 

18 
1.2/C, D; 

4.2/B 
44 / 70 / 

19 4.1/B 45 / 71 2.1/A 

20 2.1/A; 4.2/B 46 / 72 5.5/A 
21 / 47 / 73 / 
22 / 48 / 74 1.1/A 

23 / 49 / 75 / 
24 / 50 5.7/A 76 2.2/A 

25 / 51 / 77 2.1/A 
26 / 52 / 

  
 

 

Preglednica 2.4: Elementi TP v UN LVZ. 

 

SZ LVZ (1-28) STP/MPP 1.-3. 

1 / 
2 / 
3 / 
4 1.1/B 
5 / 
6 / 
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3 MERJENJE  TEHNOLOŠKE  PISMENOSTI 

 

 

V poglavju so na kratko predstavljene obstoječe metode merjenja TP, ter metoda [1], ki 

smo jo tudi uporabili za merjenje TP na koncu prve triade OŠ. 

 

3.1 Pregled metod merjenja TP 

 

Po svetu že obstajajo različne metode, ki merijo, spodbujajo TP na razredni stopnji OŠ 

(prva in druga triada OŠ). V nadaljevanju so nekatere predstavljene. 

 

Mawson [16] je meril tehnološko znanje in zmožnosti. Članek iz leta 2005 poroča o 

ugotovitvah študije o napredovanju v TP 25 učencev (12 učencev, 13 učenk) v prvih 3 

letih šolanja (5–7 let) v Novi Zelandiji [16, 17]. V 1. razredu so bili vsi učenci v istem 

oddelku, v 2. razredu so jih razdelili na tri oddelke, v 3. pa na 6. Mawson se je 

osredotočil na dejavnike, ki vplivajo na njihovo učenje na področju tehnologije, in 

opredelil številne dejavnike, ki so vplivali na napredovanje v TP. Za določitev TP 

učencev je uporabil različne načine, metode: portfelij učenca, slikovne in zvočne 

posnetke, metoda razgovora, intervju z učenci, učitelji in starši. Učenci so bili 

intervjuvani proti koncu prvega meseca v šoli, intervjuji so bili polstrukturirani in dolgi 

25 minut. Vprašanja so bila oblikovana za ugotavljanje predšolskih in izven šolskih 

izkušenj [18]. Ugotovil je, da na razvoj TP učencev vplivajo osebnostni faktorji 

(intelektualne zmožnosti, osebne dispozicije, zunajšolske dejavnosti ter spol), šolsko 

okolje (učitelj, opremljenost, politika šole) in kot širša politika šole (izobraževalne 

prioritete). Ugotovil je, da je ključni faktor vpliva na TP osebna dispozicija k tveganju 

pri načrtovanju, uporabi in pri preskušanju tehnologij [16]. 

 

Frank [19] je proučeval, kako so učenci sposobni kritičnega razmišljanja in odločanja. 

Za raziskavo je oblikoval dve skupini učencev. V eni skupini so imeli tradicionalni 

pouk, v drugi pa pouk v obliki projektnega učnega dela. Za metodo je uporabil 

neposredno aktivno opazovanje, ocenjevanje ter vprašalnike. Pri učencih, ki so 
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obiskovali pouk v obliki projektnega učenja, je bila ugotovljena večja samozavest pri 

kritičnem odločanju, izboljšale so se učne sposobnosti in kritično razmišljanje učencev. 

S stališča učencev, vključenih v raziskavo, ponuja ta strategija učenja (projektno učno 

delo) dragocene pedagoške prednosti, učenje je aktivno, učenci se ukvarjajo z resničnim 

svetom. Akademski dosežki teh učencev so boljši od učencev, ki so bili izpostavljeni 

tradicionalnemu pouku [19]. 

 

Susan M. Holland in Donna F. Berlin [20] sta želeli učence pripeljati do večje 

znanstvene in TP, da bodo lahko sprejemali odločitve o tehnologiji 21. stoletja. Študijo 

sta izvedli v 5. razredu OŠ z 20 učenci (9 učenk, 11 učencev), ki so kognitivno sposobni 

učenci (nadarjeni, talentirani). Metoda, uporabljena v tej študiji, daje poglobljeno 

analizo, ki temelji na načrtovanju eksperimenta v razredu. Za zbiranje podatkov sta 

uporabili intervju (10 vprašanj) in opazovanje uspešnosti učencev na področju vsebin 

STP. Opazovanje je potekalo med dejavnostmi. Naredili so zapise o uspešnosti učencev 

na področju STP [4] med različnimi dejavnostmi. Vsaka dejavnost je označena z enim 

od STP. Učenci so bili glede na njihova ravnanja pri dejavnostih ocenjeni kot začetnik, 

vajenec ali raziskovalec. Učenci so preučili težavo, raziskali njeno ozadje, analizirali 

možne rešitve ter razvili predlog in pripravili končni rezultat. Sodelovali so pri 

oblikovanju, ustvarjanju in vrednotenju svojega dela. Ta študija je lahko v pomoč 

učiteljem in razvijalcem UN pri oblikovanju, izbiranju in izvajanju temeljitega TI za 

pospeševanje TP vseh učencev [20]. 

 

Toshiba in NSTA (The National Science Teachers Association) [6] sta iz želje za 

podporo znanosti in izobraževanju tehnologije v Združenih državah Amerike oblikovala 

tekmovalni program ExploraVisions, ki deluje že od leta 1992. Program zagotovi nekaj 

osnovnih podatkov o učenčevih pogledih in razumevanju o tehnologiji. Ciljna skupina 

učencev, ki se vključujejo v tekmovanje je K–12. Razdeljeni so na razredne kategorije 

K–3, 4–6, 7–9, 10–12 in znotraj kategorij še v skupine po 2–4 učence. Vsaka skupina 

mora najprej izbrati/določiti tehnologijo, ki že obstaja. Nato opisati, kako ta tehnologija 

deluje ter kako se je spreminjala skozi zgodovino oziroma kako je prišla do tega, kar je 

sedaj. Skupina mora nato oblikovati vizijo, kakšna naj bi bila ta tehnologija čez 20 let. 

Opisati morajo tudi morebitne pozitivne in negativne posledice njihove tehnologije na 

družbo v prihodnosti. Predložiti morajo tudi literaturo, ki jo uporabijo za raziskavo in 

posredovati svojo vizijo drugim. V ta program je bilo vključenih že preko 300.000 
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učencev iz ZDA in Kanade. Zmagovalnim učencem podelijo priznanja in nagrade za 

njihova prizadevanja. Program tekmovanja je predstavljen tudi na spletni strani: 

http://www.exploravision.org [6]. Podatki, zbrani s tekmovanjem ExploraVisions, lahko 

služijo kot vpogled v TP učencev K–12. Lahko dvigne ozaveščenost o tem, kako učenci 

gledajo na tehnologijo in prihodnost tehnologije [6]. 

 

V našem diplomskem delu smo za merjenje TP uporabili nedavno razvito metodo [1], 

ker edina meri vse tri dimenzije (znanje, zmožnosti, kritično razmišljanje in odločanje) 

TP hkrati. Metoda je po merskih značilnostih stabilna, zanesljiva, veljavna, dovolj 

občutljiva, in kar je najpomembneje, omogoča merjenje TP učencev poljubne starosti. 

Bistvo metode v nadaljevanju povzemamo, vse podrobnosti pa najdete v [1]. 

 

3.2 Uporabljena metoda merjenje TP 

 

Za merjenje TP smo uporabili metodo merjenja TP Avsec [1]. Po tej metodi je potrebno 

najprej izdelati TB za merjenje TP po STP in nato določiti testno polo. S testno polo se 

nato izvede pilotni test, da preverimo zanesljivost testne pole. Če je testna pola 

zanesljiva, lahko izvedemo merjenje TP v izbranem vzorcu za raziskavo. 

 

3.2.1 Določitev testne baterije 

 

Določitev TB sestavlja več faz (slika 3.1) [1]: 

a) določitev domene TB, 

b) izbira tipa testa, 

c) opredelitev testnih postavk, 

d) določitev testnih postavk in 

e) določitev vsebinske veljavnosti. 
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Slika 3.1: Določitev TB [1, str. 86]. 

 

a) Določitev domene TB. Kot vsebinska osnova/izhodišče za izdelavo testnih postavk 

za TB nam služijo STP (poglavje 2.5.2). Postopek zasnove postavk se prične z iskanjem 

TK (preglednica 2.2) [3]. V našo raziskavo so zajeti učenci prve triade OŠ. Za te razrede 

(K 1–2) je standardom TP prirejenih 43 MPP. Primer standarda in njegovih MPP je 

naveden v poglavju 2.5.2, ostali STP z MPP so navedeni v prilogi 9.1. 

 

Za vsak MPP je potrebno razviti sklop treh testnih postavk za ocenjevanje ciljev za 

posamezni standard. Pri prvem sprašujemo po znanju, pri drugem se vprašanje nanaša 

na zmožnosti, veščine, pri tretjem pa na širše kompetence, kritično razmišljanje in 

odločanje. Ker je skupno 43 MPP, bo TB obsegala 129 testnih postavk. Testne postavke 

morajo ustrezati vsebini standarda in MPP. V raziskavo so vključeni le tisti MPP, ki se 

nanašajo na učence stare 7–9 let (preglednica 2.2). 

 

b) Izbira tipa testa. Pri izbiri tipa testnih postavk lahko uporabimo vprašanja zaprtega 

ali odprtega tipa. Pri zaprtem ali izbirnem tipu postavk se pripravi neko število možnih 

odgovorov, izmed katerih učenec izbere najbolj pravilen odgovor. Pri odprtem tipu 

postavk pa mora učenec oblikovati svoj odgovor v celoti ali pa odgovor dopolniti. 

Naloge odprtega tipa zahtevajo, da učenci uporabijo tudi višje miselne procese, da lahko 

najdejo rešitev [1]. 

 

Pri metodi merjenja TP [1] se uporabi postavke zaprtega/izbirnega tipa, še posebno 

postavke večstranske izbire. »Dokazano je, da postavke izbirnega tipa merijo 
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poznavanje, razumevanje in uporabo rezultatov in da ima test s postavkami večstranske 

izbire statistično pomembno višji učinek na pomnjenje/zapomnitev, kot pa test 

dopolnjevanja stavka in kratkih odgovorov. Tak test se lahko uporabi pri merjenju TP 

ne samo na koncu šolskega obdobja/razreda, ampak služi tudi kot učenje. Dobro 

zgrajene testne postavke večstranske izbire lahko merijo skoraj vsako raven delovanja« 

[1, str. 88]. 

 

Pri oblikovanju testa večstranske izbire moramo biti pozorni, da podamo dobre 

odgovore - distraktorje, saj lahko v nasprotnem primeru testirani z izločanjem 

nepravilnih pride do pravilnega odgovora [1]. V takem primeru rezultati testa ne bi bili 

uporabni. 

 

Prednost večstranske izbire je v tem, da je potrebno manj časa za reševanje takega testa, 

saj odgovorov ni potrebno zapisovati, ker so že podani. Zagotavlja tudi večjo 

zanesljivost testa, saj vsako vprašanje omogoča natančno razlago cilja [1]. Slabost pa je 

v tem, da je dober test z vprašanji večstranske izbire težko sestaviti, potrebno je tudi 

veliko časa za izdelavo. Večstranska izbira je lahko neučinkovita pri merjenju nekaterih 

postavk, ki se nanašajo na reševanje problemov, ali nezadostna pri zajemanju tistih 

postavk, ki omogočajo samo en odgovor [1]. Pri izdelovanju testnih postavk je treba 

upoštevati tako prednosti kot slabosti zaprtega tipa vprašanj. 

 

c) Opredelitev testnih postavk. Pri opredelitvi postavk TB uporabimo procesna in 

vsebinska pravila ter pravila matične strukture (stebla postavke), kot dodatno pa še 

splošna in posebna pravila za razvoj odgovorov testne postavke, pravilo ključnega 

odgovora in pravilo razvoja distraktorjev [1]. Pravila so navedena v prilogi 9.4. 

 

d)  Določitev testnih postavk. Pri zasnovi testnih postavk moramo upoštevati naslednje 

lastnosti [1]: 

- umerjenost postavke v vsebino, ki jo meri; 

- težavnost postavke; 

- občutljivost postavke; 

- kakovost distraktorjev in 

- korelacijo med postavkami. 
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Primeri testnih postavk: 

 

Primer za STP št. 1 (Učenci bodo razvili razumevanje značilnosti in področja TiT.), za 

MPP 1 (Naravno in družbeno okolje se razlikujeta.). 

 

Za merjenje tehnološkega znanja so bile izdelane postavke zaprtega tipa (primer 1), ki 

lahko ob dobri zasnovi tudi izsilijo mišljenje višjega reda. 

 

Primer 1:  

Blokovsko naselje smo zgradili na/v: 

A) travniku; 

B) gozdnati površini; 

C) poljedelskih površinah; 

D) naravnem okolju. 

(Pravilni odgovor je točkovan z 1 točko, distraktorji z 0 točkami.) 

 

Da bi učenci prišli do pravilnega odgovora D, morajo poznati različne vrste 

okolij/površin, razumeti na kakšnih površinah se lahko gradi. 

 

Naslednja dimenzija TP, ki smo jo merili, so zmožnosti. Postavke, ki merijo zmožnosti 

(primer 2) so tudi zaprtega tipa, imajo minimalno 5 možnih odgovorov.  

 

Primer za STP št. 5 (Učenci bodo razvili razumevanje učinkov tehnologije na okolje.), 

za MPP 10 (Nekatere materiale je mogoče ponovno uporabiti in/ali reciklirati.). 

 

Primer 2:   

Kaj lahko storimo s starim papirjem? 

A) Izdelamo pustno masko.  

B) Ga ponovno uporabimo. 

C) Izdelamo novoletne okraske. 

D) Ga zberemo in prodamo. 

E) Z njim lahko zakurimo ogenj. 

(Pravilni odgovor je točkovan z 1 točko, distraktorji z 0 točkami.) 



 

Za določitev pravilnega odgovora 

lahko naredi s starim papirjem

uporabijo, biti mora sposoben pravilno 

 

Tretja dimenzija TP je KRO. Ta vsebuje postavljanje vprašanj, iskanje in analiziranje 

informacij, odločanje na podlagi teh informacij. Ta dimenzija je najbolj težavna, saj 

zahteva zavedanje tudi nepoznanih stvari, dejstev. Pri KRO postavkah testiramo 

sposobnosti kritičnega razmišljanja in sposobnosti odlo

imajo 5 možnih odgovorov. 

 

Primer za STP št. 7 

zgodovino.), za MPP 1

zgodovino zaradi tehnologije

 

Primer 3: 

Zakaj so kmetje na polju vč

A) Ker niso imeli traktorja.

B) Ker so imeli premalo ro

C) Ker niso imeli sodobnih kmetijskih strojev.

D) Ker so se konji (delovne živali) 

E) Ker so bili zelo natan

(Pravilni odgovor je točkovan z 1 to

 

Za določitev pravilnega odgovora C

nekoč in danes, poznati na

pripomorejo sodobni kmetij

 

e) Določitev vsebinske veljavnosti

meri) tisto, kar naj bi meril

merjenja«, tj. teoretično spremenljivko/konstruktom. Neveljavnost je sistemati

napaka na prehodu iz faze konceptualizacije v fazo operacionalizacije« [1, str. 96].
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itev pravilnega odgovora B, mora učenec poznati star papir

ahko naredi s starim papirjem, razumeti, da ga v tovarni predelajo, torej ga ponovno 

sposoben pravilno ravnati s starim papirjem. 

Tretja dimenzija TP je KRO. Ta vsebuje postavljanje vprašanj, iskanje in analiziranje 

čanje na podlagi teh informacij. Ta dimenzija je najbolj težavna, saj 

zahteva zavedanje tudi nepoznanih stvari, dejstev. Pri KRO postavkah testiramo 

čnega razmišljanja in sposobnosti odločanja učenca. Vse postavke 

imajo 5 možnih odgovorov.  

 (Učenci bodo razvili razumevanje vpliva tehnologije na 

.), za MPP 12 (Način, kako ljudje živijo in delajo, se je spremenil

zgodovino zaradi tehnologije.). 

Zakaj so kmetje na polju včasih porabili veliko več časa za obdelavo svoje zemlje?

Ker niso imeli traktorja.  

er so imeli premalo ročnega orodja. 

Ker niso imeli sodobnih kmetijskih strojev. 

(delovne živali) hitro utrudili. 

zelo natančni pri svojem delu. 

čkovan z 1 točko, distraktorji z 0 točkami.) 

itev pravilnega odgovora C, mora učenec poznati razliko 

es, poznati načine obdelovanja zemlje nekoč in danes, razumeti

pripomorejo sodobni kmetijski stroji in zakaj je ročno delo počasnejše.

itev vsebinske veljavnosti. »Merski postopek je veljaven, če meri (v 

meril. Merjena spremenljivka mora biti skladna s »predmetom 

«, tj. teoretično spremenljivko/konstruktom. Neveljavnost je sistemati

napaka na prehodu iz faze konceptualizacije v fazo operacionalizacije« [1, str. 96].

star papir, razumeti kaj se 

razumeti, da ga v tovarni predelajo, torej ga ponovno 

Tretja dimenzija TP je KRO. Ta vsebuje postavljanje vprašanj, iskanje in analiziranje 

anje na podlagi teh informacij. Ta dimenzija je najbolj težavna, saj 

zahteva zavedanje tudi nepoznanih stvari, dejstev. Pri KRO postavkah testiramo 

č čenca. Vse postavke 

enci bodo razvili razumevanje vpliva tehnologije na 

in, kako ljudje živijo in delajo, se je spremenil skozi 

asa za obdelavo svoje zemlje? 

 v življenju in delu 

č in danes, razumeti čemu 

časnejše. 

topek je veljaven, če meri (v čim večji 

. Merjena spremenljivka mora biti skladna s »predmetom 

no spremenljivko/konstruktom. Neveljavnost je sistematična 

napaka na prehodu iz faze konceptualizacije v fazo operacionalizacije« [1, str. 96]. 
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Vsebina testnih postavk se mora skladati s standardom in njegovim MPP. Če se 

postavka ne sklada s standardom in MPP, je neprimerna za TB. Pomembno je, da so 

testne postavke razumljive za ciljnega bralca. V našem primeru so ciljni bralci učenci 3. 

razreda devetletne OŠ. Uporaba jezika v testnih postavkah mora biti jasna, preprosta, 

razumljiva in primerna za bralno raven učencev tretjega razreda [1]. 

 

3.2.2 Določitev testne pole 

 

Najprej določimo testno polo za ugotavljanje zanesljivosti in veljavnosti testa. To 

ugotovimo z metodo test – ponovni test. Testne postavke za polo so izbrane naključno s 

pomočjo generatorja naključnih števil iz TB (129 postavk). Z naključnim izborom 

testnih postavk dosežemo najvišjo raven posploševanja, kjer imajo vse postavke enako 

možnost izbire [1]. Postavkam smo določili še označbo X.y, pri čemer je X – številka 

MPP (1–43), y – tip postavke (1–3, kjer je 1 – znanje, 2 – zmožnosti, 3 – KRO). 

 

Naključno smo generirali 35 številk (od 129). Nato vsaki posamezni generirani številki 

določimo posamezno kognitivno dimenzijo od najbolj do najmanj pomembne (KRO – 

zmožnosti – znanje). Tako dobimo 12 postavk KRO, 12 postavk zmožnosti in 11 

postavk znanja. Izbrane testne postavke morajo pokrivati vseh pet TK (vsaj 2 testni 

postavki za eno kategorijo) in vsaj 12 različnih STP (z najmanj eno testno postavko). Če 

generirane številke temu ne ustrezajo, generiramo ponovno, dokler ni zajetih vseh pet 

TK in vsaj 12 STP. 

 

Naključna porazdelitev testnih postavk testne pole je prikazana v prilogi 9.6. Pilotna 

testna pola je v prilogi 9.7. 

 

Z naključnim izborom smo zadovoljivo zasegli vseh pet TK. Vse so pokrite z vsaj 

dvema testnima postavkama. Skupno število testiranih STP je 18, kar presega 

zahtevanih 12 STP, ki predstavljajo spodnjo mejo. 

 

 



 

3.2.3 Pilotni test 

 

Pilotni test je učinkovito orodje umerjanja meril in tehnik merjenja

prilagajanje in preverjanje izvedljivosti tehnik, za dolo

izračun, kako velik konč

 

Določitev pilotnega testa

Kriterijska pomembnost rezultatov

a) zanesljivost; 

b) veljavnost; 

c) težavnost testnih postavk

d) diskriminativnost

 

a) Zanesljivost. Zanesljivost

ene meritve na drugo [1]. Obstajajo štirje na

ponovni test. Ta metoda zagotavlja zanesljivost

zahteva, da se isti preskus izvede v isti skupini po nekem dolo

intervalu [1]. 

 

»Zanesljivost merjenja 

kot korelacija rezultatov

nekajkrat ponovi« [1, str. 106]

 

Če je koeficient intraklasne

večji od 0,6 (r  > 0,6), potem je test zanesljiv (zmerno). Korelacijo

 

 

 

(Kjer pomenijo N – število 

xn – vrednost enote.) 
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činkovito orodje umerjanja meril in tehnik merjenja

prilagajanje in preverjanje izvedljivosti tehnik, za določanje zanesljivosti meril in 

un, kako velik končni vzorec je potreben [1]. 

itev pilotnega testa za merjenje TP: 

Kriterijska pomembnost rezultatov  pilotnega testa za končni izbor testne pole

težavnost testnih postavk; 

diskriminativnost testnih postavk 

Zanesljivost se nanaša na usklajenost ocenjevanja rezultatov

ene meritve na drugo [1]. Obstajajo štirje načini meritve, izbrali smo metodo

ponovni test. Ta metoda zagotavlja zanesljivost testa v določenem časovnem obdobju in 

zahteva, da se isti preskus izvede v isti skupini po nekem določ

se šteje za najpomembnejšo značilnost merjenja

kot korelacija rezultatov testiranja na isti velikosti predmeta merjenja

, str. 106]. 

klasne korelacije r med postavkami prvega in 

> 0,6), potem je test zanesljiv (zmerno). Korelacijo r izra

število enot v skupini, � – aritmetična sredina, s2

inkovito orodje umerjanja meril in tehnik merjenja za razvoj, 

čanje zanesljivosti meril in 

ni izbor testne pole [1]: 

se nanaša na usklajenost ocenjevanja rezultatov meritev z 

ini meritve, izbrali smo metodo test – 

č časovnem obdobju in 

zahteva, da se isti preskus izvede v isti skupini po nekem določenem časovnem 

ilnost merjenja in se definira 

testiranja na isti velikosti predmeta merjenja, če se to merjenje 

vega in drugega testiranja 

izračunamo: 

(3.1) 

2 – varianca vzorca, 



 

Za potrditev zanesljivosti merjenja pa uporabimo še metodo notranje kon

izračunom koeficienta korelacije Cronbach 

 

 

 

 

(Kjer pomenijo K – število testnih postavk

– varianta it-e postavke vzorca.)

 

b) Veljavnost. Nanaša se na sodbo o tem, kako dobro test meri tisto, 

namenjen. Če test res meri tisto, kar smo z njim želeli izmeriti (torej tisto, kar 

verjamemo, da meri, oziroma č

potem je veljaven inštrument. 

veljavnosti [1]. Kriterijsko veljavnost

korelacije r med dvema spremenljivkama izra

(Kjer pomenijo rxx in ryy – Pearsonova koeficienta (avtokorelacija) zanesljivosti mer 

y.) 

 

»Test je veljaven, če se ugotovijo korelacije faktorjev,

MPP. Korelacija med posameznimi postavkami pa

(0,4 < rxy < 0,7). V primeru visoke

kar pomeni, da testna postavka

moramo tako postavko zamenjati s

0,15 in diskriminativnost rpbis 

 

c) Težavnost postavk (p). Težavnost

Vsaka testna pola se vrednoti, in sicer kakšen % u

in tudi kot celoto (p > 0) [1]. Težavnost
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merjenja pa uporabimo še metodo notranje kon

unom koeficienta korelacije Cronbach α. Korelacijo izračunamo: 

število testnih postavk pole, σ2
x – varianca rezultata merjenja

e postavke vzorca.) 

Nanaša se na sodbo o tem, kako dobro test meri tisto, 

e test res meri tisto, kar smo z njim želeli izmeriti (torej tisto, kar 

verjamemo, da meri, oziroma če meri natančno opredeljena cilj in predmet merjenja

 Veljavnost potrjujemo z analizo konstruktne in kriterijske 

[1]. Kriterijsko veljavnost preverjamo že pri pilotnem testu. Koeficient 

med dvema spremenljivkama izračunamo [1]: 

Pearsonova koeficienta (avtokorelacija) zanesljivosti mer 

e se ugotovijo korelacije faktorjev, povezanih s kategorijami STP in 

MPP. Korelacija med posameznimi postavkami pa mora biti nizka (rxy < 0,4) ali zmerna 

V primeru visoke korelacije (0,7 < rxy < 0,9) ali zelo visoke (

kar pomeni, da testna postavka ne meri samo svojega MPP, ampak tudi drugega, 

moramo tako postavko zamenjati s testirano postavko istega STP, ki ima težavnost 

 > 0,15« [1, str. 109]. 

Težavnost postavk p se oceni pri izvedbi pilotnega testa

Vsaka testna pola se vrednoti, in sicer kakšen % učencev je rešilo posamezno postavko 

> 0) [1]. Težavnost postavk izračunamo: 

merjenja pa uporabimo še metodo notranje konsistence z 

(3.2) 

varianca rezultata merjenja in σ2
yi 

Nanaša se na sodbo o tem, kako dobro test meri tisto, čemur je 

e test res meri tisto, kar smo z njim želeli izmeriti (torej tisto, kar 

opredeljena cilj in predmet merjenja), 

Veljavnost potrjujemo z analizo konstruktne in kriterijske 

otnem testu. Koeficient 

 

(3.3) 

 

Pearsonova koeficienta (avtokorelacija) zanesljivosti mer x in 

kategorijami STP in 

< 0,4) ali zmerna 

< 0,9) ali zelo visoke (rxy > 0,9), 

ampak tudi drugega, 

, ki ima težavnost p > 

se oceni pri izvedbi pilotnega testa. 

encev je rešilo posamezno postavko 

 (3.4) 

 



 

(Kjer pomenijo Np – število testiranih, ki so postavko rešili pravilno, 

testiranih.) 

 

Testna postavka je lahko

a) zelo težka:

b) težka: 0,10 < 

c) srednja: 0,30 < 

d) lahka: 0,70 < 

e) zelo lahka:

 

Priporočljivo je, da ima več

pa vključimo tudi postavke druga

med 0,15 < p < 0,90 [1].

 

d) Diskriminativnost. Di

testiranci, glede na tisto lastnost, ki jo meri test. Testna postavka, ki jo pravilno rešijo 

boljši učenci, ne pa tudi slabši, je dobra [1]. Koeficient diskriminativnost

razponu -1 < rpbis < +1. Izra

 

(Kjer pomenijo �p – aritmeti

aritmetična sredina vseh rezultatov

delež tistih, ki postavke niso rešili

 

Diskriminativnost testne postavke je lahko [

a) neznatna:

b) nizka: 0,10 

c) srednja: 0,25

d) visoka: 0,5 

e) zelo visoka:

 

Testne postavke, ki imajo diskriminativnost  0,45 < 

33 

število testiranih, ki so postavko rešili pravilno, 

tna postavka je lahko [5]: 

ka: p < 0,10; 

0,10 < p < 0,30; 

0,30 < p < 0,70; 

0,70 < p < 0,90; 

zelo lahka: p > 0,90. 

ljivo je, da ima večina postavk težavnost v razponu med 0,40 < 

imo tudi postavke drugačnih težavnosti, tako da bo celoten

]. 

Diskriminativnost nam pove, kako testna postavka razlikuje med 

testiranci, glede na tisto lastnost, ki jo meri test. Testna postavka, ki jo pravilno rešijo 

enci, ne pa tudi slabši, je dobra [1]. Koeficient diskriminativnost

< +1. Izračunamo ga: 

 

aritmetična sredina tistih, ki so postavko pravilno rešili,

sredina vseh rezultatov, s – standardni odklon, p – težavnost postavke

tistih, ki postavke niso rešili.) 

testne postavke je lahko [1]: 

neznatna: 0 < rpbis < 0,10; 

0,10 < rpbis < 0,25; 

0,25< rpbis < 0,5; 

0,5 < rpbis < 0,8; 

zelo visoka: 0,8 < rpbis. 

, ki imajo diskriminativnost  0,45 < rpbis < 0,55, so najboljše

število testiranih, ki so postavko rešili pravilno, N – število vseh 

ina postavk težavnost v razponu med 0,40 < p < 0,60. V test 

da bo celoten razpon težavnosti 

nam pove, kako testna postavka razlikuje med 

testiranci, glede na tisto lastnost, ki jo meri test. Testna postavka, ki jo pravilno rešijo 

enci, ne pa tudi slabši, je dobra [1]. Koeficient diskriminativnosti r je lahko v 

(3.5) 

na sredina tistih, ki so postavko pravilno rešili, � – 

težavnost postavke, q – 

, so najboljše [1]. 
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4 REZULTATI  MERJENJA  TEHNOLOŠKE 

PISMENOSTI 

 

 

V poglavju so predstavljeni rezultati merjenja TP na koncu prve triade OŠ. Po rezultatih 

sledi analiza vpliva spola na razlike v TP. 

 

4.1 Pilotni test 

 

S pilotnim testom smo preverili zanesljivost, veljavnost izbrane testne pole, težavnost 

testnih postavk in diskriminativnost. 

 

4.1.1 Vzorec   

 

Pri izvedbi pilotnega testa je bila uporabljena testna pola (priloga 9.7), ki je bila 

uporabljena v enem oddelku tretjega razreda OŠ Center, podružnica Mali Slatnik v 

Novem mestu. Oddelek je imel 19 učencev. Na testiranju je, junija 2012, sodelovalo 

vseh 19 učencev. 

 

4.1.2 Rezultati 

 

Rezultat pilotnega testa je izmerjena TP, podana je z aritmetično sredino (�). 

Aritmetična sredina pilotnega testa zanaša � = 35,9 %. Standardni odklon pri dobri 

testni poli znaša 34,1 % aritmetične sredine z dopustno toleranco 5 %. Torej je naša 

testna pola znotraj dopuščenega območja. 

 

Po opravljenem pilotnem testu moramo najprej izvesti potrditev zanesljivosti testne pole 

za merjenje TP. 
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4.1.3 Zanesljivost 

 

Za preverjanje zanesljivosti testa smo izbrali metodo test – ponovni test (omenjen že v 

poglavju 3.2.3). Čas med testom in ponovnim testom je zelo pomemben. Mora biti tak, 

da ne vpliva na konstrukt. Dovolj dolg, da se izniči pomnjenje in ne predolg, da 

konstrukt (TP) še deluje. Čas je odvisen od narave konstrukta (TP), ciljne skupine [21]. 

Za našo ciljno skupino (7–9 let) je to 2 tedna, kot predlaga [22]. 

 

Prvo testiranje smo izvedli 5. 6. 2012, drugo pa po preteku 14 dni, 19. 6. 2012. Po 

pregledu rezultatov in izračunu, smo ugotovili, da je test zanesljiv, saj je intraklasna 

korelacija med postavkami prvega in drugega testiranja večja od 0,6 (r > 0,6). 

Korelacija je 0,618, kar je srednje do močna korelacija. 

 

4.1.4 Veljavnost 

 

Da lahko testno polo uporabimo za merjenje TP, moramo zagotoviti veljavnost testnih 

postavk. Postavka je veljavna, če zadosti merilom težavnosti in diskriminativnosti 

postavke ter izpolnjuje pogoje vsebinske, kriterijske in konstruktne veljavnosti. 

 

Vsebinska veljavnost 

Vse postavke testne baterije morajo biti usklajene in umerjene s STP in z MPP. Po 

pregledu vseh testnih postavk, smo ugotovili, da niso vse usklajene in umerjene s STP 

in z MPP. Zato smo neustrezne popravili ali v celoti zasnovali nove. Takih je bila 

približno ena tretjina vseh postavk TB. 33 jih je bilo potrebno ponovno zasnovati (6 

postavk znanja, 14 zmožnosti, 13 KRO), ter 16 temeljito popraviti (2 postavki znanja, 8 

zmožnosti, 6 KRO). Nekaj pa je bilo še postavk potrebnih manjših popravkov. 

 

Kriterijska veljavnost 

Za ugotavljanje kriterijske veljavnosti uporabimo korelacijsko faktorsko analizo. Da je 

test veljaven, mora biti korelacija med posameznimi postavkami nizka (rxy < 0,4) ali 

zmerna (0,4 < rxy < 0,7). Po izračunu smo ugotovili, da postavke med seboj ne korelirajo 
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visoko, torej je test veljaven. Izračunana korelacija med postavkami se nahaja v prilogi 

9.8. 

 

Težavnost (p) 

Težavnost postavk izračunamo z odstotkom, koliko učencev je posamezno postavko 

testne pole rešilo. Postavk, ki niso bile rešljive ni bilo, bile pa sta dve, katerih rešljivost 

je bila 100 %. Ti dve smo zamenjali z drugima postavkama iz TB, in sicer novi postavki 

sta istega tipa, iz iste kategorije in istega STP kot prejšnji postavki, le drugega MPP. 

Izračun težavnosti postavk se nahaja v prilogi 9.8. 

 

Diskriminativnost 

Diskriminativnost smo določili s pomočjo metode točkovnega biseralnega koeficienta 

korelacije rpbis. Po izračunu smo ugotovili, da imajo vse testirane postavke pozitivno 

diskriminativnost (rpbis > 0), kar pomeni, da merijo tisto, za kar so bile namenjene in so 

veljavne. 

 

Izbrana testna pola je zanesljiva in veljavna. Veljavni nista le dve postavki, ki sta bili 

rešljivi 100 %. Te smo zamenjali z novima postavkama iz TB. 

 

Izračun diskriminativnosti postavk se nahaja v prilogi 9.8. 

 

4.2 Merjenje tehnološke pismenosti v prvi triadi OŠ 

 

Namen te raziskave je bil določiti TP učencev 3. razreda OŠ z uporabo metode merjenja 

TP [1].  

 

4.2.1 Vzorec 

 

Glavni test je bil izveden v mesecu juniju 2012. Vsi udeleženci so reševali enako testno 

polo (priloga 9.9), pod enakimi pogoji. Časa za reševanje so imeli 45 min. Zanesljivost 

testne pole je bila r = 0,618. Vzorec testiranja zajema 96 učencev. Od vseh 96 testiranih 
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je bilo 54 učenk (56,2 %) in 42 učencev (43,8 %). V preglednici 4.1 je seznam osnovnih 

šol in delež učencev, ki so bili udeleženi pri testiranju. 

 

Preglednica 4.1: Seznam osnovnih šol in delež učencev, ki so sodelovali pri testiranju TP. 

 

Šola Naslov Delež učencev v % 
OŠ Center Seidlova cesta 7, 8000 Novo meto 49,0 % 
OŠ Center, podružnica Mali 
Slatnik 

Mali Slatnik 7, 8000 Novo mesto 19,8 % 

OŠ Šmihel Šmihel 2, 8000 Novo mesto 31,2 % 
Skupaj 100 % 

 

 

4.2.2 Rezultati 

 

Rezultati testiranja so bili analizirani z aritmetično sredino �.  

 

Skupno možno število točk testa je bilo 35 (35 točk = 100%). V preglednici 4.2 je 

prikazana TP učencev 3. razreda OŠ, ki je bila merjena z metodo merjenja TP [1]. 

Prikazana je tudi uspešnost učencev za posamezno kognitivno komponento TP. 

 

Preglednica 4.2: TP učencev (� - aritmetična sredina). 

 

Tehnološka pismenost � [%] 

TP – celoten 32,2 

TP – znanje 32,9 

TP – zmožnosti 23,4 

TP – KRO 40,3 

 

Celotna TP, ki smo jo merili z metodo merjenja TP [1], je manjša kot pri pilotnem testu, 

saj je bila � = 35,9 %, celotna pa je � = 32,2 %. Komponenta TP, kjer so učenci 

povprečno dosegli največ točk, je KRO, s 40,3 % aritmetično sredino. Kar kaže na to, 

da imajo dobro razvito sposobnost kritičnega razmišljanja in sposobnost 

odločanja. Najslabši pa so bili pri komponenti TP zmožnosti, z le 23,4 % aritmetično 

sredino. Slika 4.1 prikazuje odstotne dosežke TP učencev 3. razreda OŠ. 



 

Slika 4.1: Porazdelitev odstotnih to

 

Iz primerjave treh komponent TP (iz preglednice 4

aritmetična sredina rezultatov

TP – zmožnosti. Učenci so v povpre

znanja ter 3 postavke zmožnosti

 

Na sliki 4.1 je dobro vidno, da je najve

učencev (vsaj � � 50 %) je zelo malo. Najve

je 9 % (� = 9 %). Rezultati kažejo na trenutno stanje TP pri u

triade OŠ. 

 

4.2.3 Zanesljivost 

 

Zanesljivost testa TP potrdimo z izra

mora biti večji od 0,6. V našem primeru je 

smo potrdili zanesljivost
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: Porazdelitev odstotnih točk pri merjenju TP učencev 3. razreda OŠ.

h komponent TP (iz preglednice 4.2) je razvidno, da je najvišja 

na sredina rezultatov pri TP – KRO, manjša pri TP – znanje

čenci so v povprečju pravilno rešili 5 postavk KRO, 4 postavke 

ter 3 postavke zmožnosti.  

Na sliki 4.1 je dobro vidno, da je največ učencev nekje od 31 % do 37 %

50 %) je zelo malo. Največ kar so dosegli, je 57 % TP. Najnižja TP 

= 9 %). Rezultati kažejo na trenutno stanje TP pri učencih na koncu prve 

TP potrdimo z izračunom povprečnega koeficienta

ji od 0,6. V našem primeru je Cronbach α = 0,63 > 0,6.

smo potrdili zanesljivost našega testa.  

 
encev 3. razreda OŠ. 

je razvidno, da je najvišja 

znanje ter najmanjša pri 

ju pravilno rešili 5 postavk KRO, 4 postavke 

% do 37 % TP. Visoko TP 

 kar so dosegli, je 57 % TP. Najnižja TP 

čencih na koncu prve 

nega koeficienta Cronbach α, ki 

> 0,6. S tem izračunom 
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4.2.4 Težavnost 

 

Za meritev težavnosti postavk p uporabimo aritmetično sredino �. Preglednica 4.3 

prikazuje aritmetično sredino za posamezno postavko.  

 

Iz preglednice je razvidno, da so vse postavke veljavne, saj je p > 0. Zelo lahkih postavk 

ni (p > 0,9). Zelo težki postavki (p < 0,10) sta dve (183702A, 122402C). Obe merita TP 

zmožnosti. Postavk težavnosti p < 15 je 8. Ena meri TP znanje, pet TP zmožnosti ter 

dve TP KRO. Teh postavk ni potrebno izločiti saj so veljavne. Vse ostale postavke so 

znotraj 0,15 < p < 0,9. 

 

Preglednica 4.3: Težavnost postavk p od najlažje testne postavke do najtežje. 

 

Testne postavke 
N = 35 

p 
 

Testne postavke 
N = 35 

p 
 

020603D 0,80 132602B 0,22 
142703A 0,73 020501D 0,21 
101803B 0,63 173501B 0,19 
020301A 0,62 163203A 0,19 
020502C 0,62 091501A 0,18 
183801B 0,56 112103C 0,18 
142903C 0,52 163302B 0,18 
061102A 0,51 020703E 0,17 
051003A 0,51 153001A 0,17 
122401C 0,51 153002A 0,15 
071203A 0,49 132502A 0,14 
030801A 0,43 194103B 0,14 
183901C 0,42 020501C 0,12 
153003A 0,41 183902C 0,10 
204202A 0,26 204203A 0,10 
040902A 0,26 183702A 0,07 
122302B 0,24 122402C 0,05 
142901C 0,23   

 

 

4.2.5 Diskriminativnost 

 

Pomembna lastnost testne postavke je tudi diskriminativnost oziroma občutljivost. 

Preglednica 4.4 prikazuje diskriminativnost za posamezno postavko. Iz preglednice je 

razvidno, da imajo vse veljavne testirane postavke pozitivno diskriminativnost (rpbis > 

0), kar pomeni, da merijo tisto, za kar so bile namenjene. 
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4.3 Analiza vpliva spola na razlike v TP 

 

Proučili smo ali spol vpliva na razlike v TP. Imamo dve neodvisni skupini učencev (N = 

42) in učenk (N = 54). Razlike glede spolov učencev smo ugotavljali za TP celotna in 

tudi za posamezno komponento TP (Preglednica 4.5). 

 

Preglednica 4.5: TP, merjena glede na spol udeležencev testiranja (Ž – ženski sp., M – moški sp., � – 

aritmetična sredina). 

 

Komponenta TP Spol � 
1 / % 

TP celotna 
Ž 33,4 
M 30,6 

TP – KRO 
Ž 41,5 
M 38,7 

TP – zmožnosti 
Ž 24,5 
M 22,1 

TP – znanje  
Ž 34,3 
M 31,2 

 

Preglednica 4.4: Diskriminativnost (občutljivost) postavk rpbis od najbolj do 

najmanj diskriminativne. 

 

Testne postavke 
(N = 35) 

rpbis 
Testne postavke 

(N = 35) 
rpbis 

020603D 0,41 061102A 0,14 
040902A 0,41 020301A 0,14 
122401C 0,34 020703E 0,14 
071203A 0,32 183901C 0,13 
101803B 0,32 142903C 0,13 
163302B 0,31 020502C 0,13 
153002A 0,26 183801B 0,13 
163203A 0,25 122402C 0,12 
142901C 0,24 030801A 0,11 
122302B 0,23 153003A 0,10 
132602B 0,21 020501D 0,07 
142703A 0,20 132502A 0,05 
183902C 0,20 204202A 0,04 
194103B 0,19 112103C 0,02 
091501A 0,16 183702A 0,02 
020501C 0,16 153001A 0,01 
173501B 0,15 051003A 0,01 
204203A 0,15   
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Ugotovimo, da imajo učenke v povprečju višjo raven TP (� = 33,4 %) kot učenci (� = 

30,6 %). Učenke so za 2,8 % uspešnejše pri TP od učencev. Največjo razliko opazimo 

pri TP – znanje (3,1 %), najmanjšo pa pri TP – zmožnosti (20,4 %). Z Levenovim 

testom opravimo izračun enakosti varianc čez obe skupini (M, Ž), (preglednica 4.6). 

Variance so enake čez obe skupini po spolu (P = 0,787 > 0,05), sklepamo na normalno 

porazdelitev.  

 

 

 

 

 

Razlika v TP med učenkami in učenci ni statistično značilna (P > 0,05), kljub temu da 

so bile učenke uspešnejše. To pomeni, da spol ne vpliva na TP v prvem triletju OŠ, 

razlika v TP med učenkami in učenci pa je posledica drugega dejavnika.  

 Preglednica 4.6: Levenov test enakosti varianc (P – statistična pomembnost). 

 

Komponenta TP F P 

TP - celotna 0,074 0,787 
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5 DISKUSIJA 

 

 

V nadaljevanju je po posameznih odstavkih predstavljeno v kakšni meri smo dosegli 

zadane cilje C1–7 iz poglavja 1. 

 

C1: Predstaviti TP. 

TP je predstavljena v poglavju 2. Tu so predstavljene vse tri komponente TP (znanje, 

zmožnosti ter KRO), predstavljene so tudi lastnosti TP osebe ter načini razvijanje TP 

učencev. 

 

C2: Predstaviti STP za prvo triado OŠ. 

STP so predstavljeni v poglavju 2.5.1 in 2.5.2 kjer je predstavljena tudi sama oblika 

STP. V prilogi 9.1 pa je navedenih vseh 20 standardov vključno z njihovimi MPP, ki so 

namenjeni prvi triadi OŠ.  

 

C3: Ugotoviti elemente TP v UN predmetov (SPO in LVZ) 1. triade OŠ. 

Cilj smo realizirali v poglavju 2.5.3. Predstavljen je hitri pregled zgodovine TI. 

Pregledali smo UN predmetov SPO in LVZ za prvo triado OŠ in dobljene ugotovitve 

predstavili v prej omenjenem poglavju. 

 

C4: Izdelati TB za merjenje TP po STP. 

Cilj je realiziran v poglavju 3.2.1. V tem poglavju je opisan celoten postopek izdelave 

TB, navedeni so tudi primeri testnih postavk. Celotna TB, ki vsebuje 129 postavk, pa se 

nahaja v prilogi 9.5. 

 

C5: Določiti testno polo za izvedbo merjenja TP. 

Realizacija cilja je prikazana v poglavju 3.2.2. Testno polo smo določili s pomočjo 

generatorja naključnih števil iz TB, tako smo dosegli najvišjo raven posploševanja, kjer 

imajo vse postavke enako možnost izbire. Izmed vseh smo jih izbrali 35 (12 postavk  
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KRO, 12 postavk zmožnosti, 11 postavk znanja), kar ustreza dolžini testa. Izbrana 

testna pola se nahaja v prilogi 9.9. 

 
C6: Izmeriti TP u čencev 3. razreda OŠ. 

TP učencev smo izmerili na koncu šolskega leta 2011/2012 (junija) v petih različnih 3. 

razredih OŠ. Šole, ki smo jih izbrali za testiranje, se nahajajo v Novem mestu in okolici 

(OŠ Center in podružnica Mali Slatnik, OŠ Šmihel). Skupno je bilo testiranih 96 

učencev. Učenci so imeli na voljo za reševanje testa 45 minut, od tega za vsako 

postavko oziroma nalogo 1 min, 10 min pa so imeli na voljo za pregled testa. Vsi so 

imeli več kot dovolj časa za celoten test, razen parih izjem, ki so reševale zelo počasi. 

Po preteku 45 min so vsi teste oddali. Rezultati testiranja so predstavljeni v poglavju 4. 

Celotna TP učencev, ki smo jo izmerili na koncu prve triade OŠ je � = 32,2 %. Na 

področju znanja, je njihova TP � = 32,9 %, na področju zmožnosti � = 23,4 % ter na 

področju KRO � = 40,3 %. Zadnji podatek (TP – KRO � = 40,3 %) je presenetljivo 

najvišji, saj smo pričakovali, da bodo rezultati najvišji pri komponenti TP – znanje. 

 

C7: Vrednotiti TP u čencev in razlike v TP glede na spol. 

Najvišji odstotek pri TP – KRO (� = 40,3 %) nam pove, da so učenci v večji meri 

zmožni uporabljati znanje, spretnosti ter ostale osebne in socialne, zmožnosti pri delu, 

učenju, strokovnem in osebnem razvoju. KRO se nanaša na način, kako oseba pristopi k 

tehnološkim vprašanjem. Njegova mnenja in odločitve so dobro utemeljene, saj so 

razvita iz močne podlage znanja. Najnižje odstotne točke pri TP – zmožnosti (� = 23,4 

%), pa kažejo na to, da so učenci slabši pri reševanju problemov in izvedbi nalog. 

Zmožnosti so lahko kognitivne (gre za uporabo logičnega, intuitivnega in ustvarjalnega 

mišljenja) ali praktične (gre za uporabo ročnih spretnosti, metod, materialov, orodij in 

instrumentov) [1]. Testirani učenci so slabši pri praktičnih spretnostih, prepoznavanju 

problemov, jih manj zanima raziskovanje in pridobivanje informacij o tehnoloških 

vprašanjih iz različnih virov. Učenci pri teh letih še razvijajo kognitivna znanja, njihovo 

kritično razmišljanje še ni dodelano, tako kot npr. pri učencih 3. triade OŠ. 

 

V vzorec je bilo zajetih 96 učencev, od tega 54 učenk (Ž) (56,2 %) in 42 učencev (M) 

(43, 8 %). Po analizi rezultatov testiranja smo ugotovili, da se razlike v TP, gledano na 

spol, odražajo samo v aritmetični sredini (M: � = 30,6 %, Ž: � = 33,4 %). Po izračunu 
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varianc med skupinama (ANOVA) je ugotovljeno, da te razlike niso posledica spola, 

temveč drugega dejavnika (P = 0,182 > 0,05). Pri TP – celotna in tudi pri vseh 

komponentah TP so učenke dosegle boljše rezultate na testiranju. Pri TP – znanje so 

bile boljše za 3,1 %, pri TP – zmožnosti za 2,4 % ter pri TP – KRO za 2,8 %. V celoti 

so bile boljše za 2,8 %. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

 

Diplomsko delo obravnava TP, ki je v Sloveniji še vedno manj poznan pojem. Glavni 

namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšna je TP učencev na koncu prve triade 

OŠ. Za potrebe merjenja TP je bilo potrebno določiti testni instrument, ki temelji na 

preizkušeni in uveljavljeni metodi merjenja TP [1]. Metodo smo nadgradili za merjenje 

TP učencev 6.–8. leta starosti. Z uporabljeno metodologijo dela smo prišli do želenih 

podatkov in zastavljenih ciljev. 

 

V razredih prve triade OŠ so v aktualnih UN vsebine TiT vključene na nizki stopnji 

obsega, kljub dejstvu da je področje zelo obširno in da se s tehnologijo srečujemo 

vsakodnevno. V pouk bi lahko vnesli več reševanja problemov, kjer morajo učenci 

uporabljati logično, intuitivno in ustvarjalno mišljenje ter ročne spretnosti, uporabo 

materialov, orodij, instrumentov... Tako bi izboljšali vsa področja TP. Te dejavnosti bi 

pouk v zvezi s TI lahko motivacijsko dvignile. S pomočjo TB, ki smo jo izdelali, lahko 

učitelji merijo TP učencev, in tako spremljajo učinkovitost TI, ki se odraža na učencih. 

 

Za nadaljnje delo predlagamo ugotavljanje dejavnikov vpliva na TP, predlagamo tudi 

večji vzorec, saj je bil naš statistično nezadosten za posploševanje. Smiselno je izvesti 

merjenje TP na istih učencih še na koncu druge triade OŠ in ugotoviti, kako se TP 

učencev spreminja po koncu vsakega razreda OŠ, od prvega pa vse do devetega. Na ta 

način bi lahko ugotavljali tudi razvoj TP v odvisnosti od spola. 
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9 PRILOGE 

 

9.1 Standardi tehnološke pismenosti 

 

Kategorija 1: Narava tehnike in tehnologije (to kategorijo sestavljajo tri STP, 1.1–

1.3). 

STP 1.1 ima 2 MPP (A–B), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje 

značilnosti in področja tehnike in tehnologije. Da bodo učenci 3. razreda razumeli 

značilnosti področja tehnike in tehnologije, se morajo naučiti/zmožni naredit naslednje: 

A. Naravno in družbeno okolje se razlikujeta. 

B. Ljudje pri svojem vsakdanjem delu uporabljajo orodja ter razne 

tehnike/tehnologije. 

 

STP 1.2 ima 5 MPP (A–E), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje bistva 

pojmov tehnike in tehnologije. Da bodo učenci 3. razreda razumeli bistvo pojmov 

tehnike in tehnologije, se morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

F. Nekateri sistemi so naravni, nekateri ustvarjeni s pomočjo človeka. 

G. Sistemi imajo sestavne dele ali komponente, ki delujejo skupaj, da dosežejo cilj. 

H. Orodja so enostavni predmeti, ki človeku pomagajo dokončati delo. 

I . Pri izdelovanju predmetov so uporabljeni različni materiali. 

J. Ljudje načrtujejo, da stvari naredijo do konca. 

 

STP 1.3 ima 1 MPP (A), s pomočjo katerega bodo učenci razvili razumevanje odnosov 

in povezave med tehnologijami ter povezave med tehniko in tehnologijo ter drugimi 

področji učenja. Da bodo učenci 3. razreda razumeli odnose in povezave med 

tehnologijami ter povezave med tehniko in tehnologijo ter drugimi področji učenja, se 

morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Tehnika in tehnologija uporablja veliko istih idej in znanj kot drugi predmeti. 
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Kategorija 2: Tehnika in tehnologija ter družba (to kategorijo sestavljajo štiri STP, 

2.1–2.4). 

STP 2.1 ima 1 MPP (A), s pomočjo katerega bodo učenci razvili odnos in razumevanje 

kulturnih, socialnih, ekonomskih in političnih vplivov tehnike in tehnologije. Da bodo 

učenci 3. razreda razumeli kulturni, socialni, ekonomski in politični vpliv tehnologije, 

se morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Uporaba orodij in strojev je lahko koristna ali škodljiva. 

 

STP 2.2 ima 1 MPP (A), s pomočjo katerega bodo učenci razvili razumevanje učinkov 

tehnologije na okolje. Da bodo učenci 3. Razreda razumeli učinke tehnologije na okolje, 

se morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Nekatere materiale je mogoče ponovno uporabiti in/ali reciklirati. 

 

STP 2.3 ima 1 MPP (A), s pomočjo katerega bodo učenci razvili razumevanje vloge 

družbe pri razvoju in uporabi tehnologije. Da bodo učenci 3. razreda razumeli vlogo 

družbe pri razvoju in uporabi tehnologije, se morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Izdelki so narejeni za izpolnjevanje individualnih potreb in želja. 

 

STP 2.4 ima 1 MPP (A), s pomočjo katerega bodo učenci razvili razumevanje vpliva 

tehnologije na zgodovino. Da bodo učenci 3. razreda razumeli vpliv tehnologije na 

zgodovino, se morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Način, kako ljudje živijo in delajo, se je spremenil skozi zgodovino zaradi 

tehnologije. 

 

Kategorija 3: Oblikovanje in projektiranje  (to kategorijo sestavljajo tri STP, 3.1–

3.3). 

STP 3.1 ima 2 MPP (A–B), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje lastnosti 

oblikovanja in konstruiranja. Da bodo učenci 3. razreda razumeli lastnosti oblikovanja 

in konstruiranja, se morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Vsakdo lahko oblikuje rešitve za problem. 

B. Načrt je ustvarjalni proces. 
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STP 3.2 ima 2 MPP (A–B), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje 

tehničnega oblikovanja in projektiranja. Da bodo učenci 3. razreda razumeli tehnično 

oblikovanje in projektiranje (konstruiranje), se morajo naučiti/zmožni narediti 

naslednje: 

A. Tehnično projektiranje vključuje prepoznavanje problema, iskanje idej, 

razvijanje rešitev, in deljenje rešitev z drugimi. 

B. Verbalno izražanje idej drugim ter s pomočjo skic in modelov, je pomemben del 

postopka izdelave načrta (komuniciranje). 

 

STP 3.3 ima 2 MPP (A–B), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje vloge 

za odpravljanje težav, raziskav in razvoja, izumov/invencij in inovacij ter 

eksperimentiranja pri reševanju problemov. Da bodo učenci 3. razreda razumeli vlogo 

za odpravljanje težav, raziskav in razvoja, izumov/invencij in inovacij ter 

eksperimentiranja pri reševanju problemov, se morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Postavljanje vprašanj in opazovanje osebi pomaga, da ugotovi, kako stvari 

delujejo. 

B. Vsi izdelki in sistemi so predmet neuspeha. Večina izdelkov in sistemov se 

lahko popravi. 

 

Kategorija 4: Zmožnosti za ustvarjanje tehnološke družbe (to kategorijo sestavljajo 

tri STP, 4.1–4.3). 

STP 4.1 ima 3 MPP (A–C), s pomočjo katerih bodo učenci razvili sposobnosti za 

uporabo procesov oblikovanja in projektiranja. Da bodo učenci 3. razreda razvili 

sposobnosti uporabe procesnega načrtovanja, se morajo naučiti/zmožni narediti 

naslednje: 

A. Uporaba »možganske nevihte« pri reševanju problemov skozi proces 

načrtovanja. 

B. Gradnja ali konstruiranje predmeta z uporabo procesa načrtovanja. 

C. Raziskovanje kako so predmeti narejeni in kako se jih lahko izboljša. 

 

STP 4.2 ima 3 MPP (A–C), s pomočjo katerih bodo učenci razvili sposobnosti za 

uporabo in vzdrževanje tehnoloških izdelkov in sistemov. Da bodo učenci 3. razreda 
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razvili sposobnosti za uporabo in vzdrževanje tehnoloških izdelkov in sistemov, se 

morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Odkriti kako stvari delujejo. 

B. Pravilna in varna uporaba ročnih orodij ter pravilno poimenovanje le teh. 

C. Prepoznavanje in uporaba vsakdanjih simbolov. 

 

STP 4.3 ima 2 MPP (A–B), s pomočjo katerih bodo učenci razvili sposobnosti oceniti 

vpliv izdelkov in sistemov. Da bodo učenci 3. razreda razvili sposobnosti oceniti vpliv 

izdelkov in sistemov, se morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. S postavljanjem vprašanj zbirati informacije o vsakdanjih izdelkih in sistemih. 

B. Določanje ali človeška uporaba izdelka ali sistema ustvari pozitivne ali 

negativne rezultate. 

 

Kategorija 5: Svet oblikovanja, konstruiranja in projektiranja (to kategorijo 

sestavlja sedem STP, 5.1–4.7). 

STP 5.1 ima 3 MPP (A–C), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje in 

sposobnost izbiranja in uporabe medicinske tehnologije. Da bodo učenci 3. razreda 

razvili razumevanje in sposobnost izbiranja in uporabe medicinske tehnologije, se 

morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Cepljenje za zaščito ljudi pred določenimi boleznimi. 

B. Medicina pomaga bolnim ljudem. 

C. Veliko izdelkov je namenjenih za pomoč ljudem,  skrbeti za njih same. 

 

STP 5.2 ima 2 MPP (A–B), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje in 

sposobnosti izbiranja in uporabe kmetijskih in sorodnih biotehnologij. Da bodo učenci 

3. razreda razvili razumevanje in sposobnosti izbiranja in uporabe kmetijskih in 

sorodnih biotehnologij, se morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Uporaba tehnologije v kmetijstvu omogoča hrano na voljo skozi celo leto in 

ohranitev virov. 

B. Veliko različnih orodij je potrebnih za nadzor in dopolnitev delov ekosistema. 

 

STP 5.3 ima 2 MPP (A–B), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje in 

sposobnosti izbiranja in uporabe energije in tehnologije energetskih sistemov. Da bodo 
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učenci 3. razreda razvili razumevanje in sposobnost izbiranja in uporabe energije in 

tehnologije energetskih sistemov, se morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Energija je na voljo v različnih oblikah. 

B. Energija ne sme biti izgubljena. 

 

STP 5.4 ima 3 MPP (A–C), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje in 

sposobnosti izbiranja in uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije. Da bodo 

učenci 3. razreda razvili razumevanje in sposobnosti izbiranja in uporabe informacijske 

in komunikacijske tehnologije, se morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Informacija je podatek, ki je bil organiziran. 

B. Tehnologija ljudem omogoča, da komunicirajo s pošiljanjem in prejemanjem 

informacij na daljavo. 

C. Ljudje uporabljajo simbole, ko komunicirajo s tehnologijo. 

 

STP 5.5 ima 3 MPP (A–C), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje in 

sposobnosti izbiranja in uporabe transportne tehnologije. Da bodo učenci 3. razreda 

razvili razumevanje in sposobnosti izbiranja in uporabe transportne tehnologije, se 

morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Prometni sistemi imajo veliko delov, ki delujejo skupaj, da ljudje lahko potujejo. 

B. Vozila premikajo ljudi ali dobrine iz enega na drug prostor po vodi, zraku, 

vesolju in kopnem. 

C. Za prevozna vozila je potrebno skrbeti, da jim podaljšamo uporabo. 

 

STP 5.6 ima 2 MPP (A–B), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje in 

sposobnosti izbiranja in uporabe proizvodne tehnologije. Da bodo učenci 3. razreda 

razvili razumevanje in sposobnosti izbiranja in uporabe proizvodne tehnologije, se 

morajo naučiti/zmožni narediti naslednje: 

A. Proizvodni sistemi proizvajajo izdelke in količino. 

B. Proizvodni izdelki so zasnovani. 

 

STP 5.7 ima 2 MPP (A–B), s pomočjo katerih bodo učenci razvili razumevanje in 

sposobnosti izbiranja in uporabe gradbene tehnologije. Da bodo učenci 3. razreda razvili 

razumevanje in sposobnosti izbiranja in uporabe gradbene tehnologije, se morajo 

naučiti/zmožni narediti naslednje: 
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A. Ljudje živijo, delajo, obiskujejo šolo v stavbah, ki so različnih tipov: hiše, 

stanovanja, pisarne in šole. 

B. Tip zgradbe določa kako so deli sestavljeni skupaj. 

 

9.2 Standardi znanja SPO 

 

ČAS 

Učenec: 

1. ve, da se ljudje in družba skozi čas spreminjajo in da spremembe povzročijo 

različni dejavniki, 

2. meri čas, ustrezno uporablja koledar (dan, teden, mesec, leto) in časovne izraze 

(od minute do leta), 

3. pozna pomen dediščine, prepozna različne materialne, pisne in ustne vire 

informacij, preko katerih pridobiva in širi znanje o preteklosti, 

4. zna časovno opredeliti dogodke in pojave, 

5. pozna nekaj dejstev in podatkov iz lokalne preteklosti in jih časovno razvršča, 

časovno zaporedje ponazarja s časovnim trakom, 

6. opiše navidezno gibanje Sonca. 

 

PROSTOR 

Učenec: 

7. pozna, bere, skicira in uporablja preproste zemljevide za orientacijo v pokrajini, 

8. se orientira v svojem okolju, v okolici šole, v naravi, 

9. z nekaj stavki opiše značilnosti domače pokrajine in življenje ljudi v tej 

pokrajini ter spreminjanje okolja, 

10. primerja značilnosti domače pokrajine z izbrano pokrajino v Sloveniji ali drugod 

v svetu, 

11. opiše različne pokrajine, 

12. loči različne tipe naselij, 

13. pozna glavne smeri neba. 
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SNOVI 

Učenec: 

14. pozna nekaj lastnosti teles in snovi ter razlike in podobnosti med njimi, zna 

razvrstiti snovi po izbrani lastnosti, 

15. prepozna in opiše spreminjanje lastnosti teles in snovi, 

16. pozna osnovne oznake za nevarne lastnosti snovi, 

17. pozna nekatere lastnosti zraka in razume, da brez zraka ni življenja, 

18. razišče, oblikuje in gradi preproste tehnične predmete s sestavljankami in 

gradivi, pozna lastnosti gradiv ter orodij in pripomočke za njihovo obdelavo, 

19. izdela preprost tehnični izdelek, 

20. organizira delo in delovno mesto, pozna pravila varnega dela, 

 

SILE IN GIBANJA 

Učenec: 

21. razlikuje gibanja teles (smer, hitrost) in sile, ki nanje delujejo, 

22. izvede dejavnosti in napoveduje gibanje teles v vodi, zraku in po različnih 

površinah, 

23. ve, da na gibanje lahko vplivamo. 

 

POJAVI 

Učenci: 

24. pozna in opiše vremenska stanja in pojave, 

25. pozna nekaj lastnosti svetlobe in opiše, kako predmete vidimo, 

26. pozna čutilo za vid, 

27. pozna nekaj lastnosti zvoka ter opiše nastajanje in potovanje zvoka pri 

preprostih primerih, 

28. poveže letne čase z vremenskimi pojavi, 

29. pozna čutilo za zvok. 

 

 

 

 



VIII 
 

ŽIVA BITJA 

Učenec: 

30. opiše in zna razložiti,  kaj živa bitja potrebujejo za življenje in katere  so  

osnovne življenjske razmere, 

31. ve, da so rastline in živali živa bitja in da živa bitja rastejo, se razmnožujejo in 

umrejo, 

32. poveže in opiše živa bitja in njihova življenjska okolja, 

33. razvrsti živa bitja v skupine po preprostih zunanjih pojavnostih, 

34. prepozna človeka kot sestavni del narave, 

35. razume, da so živa bitja zaradi hrane med seboj soodvisna, 

36. pozna načine razmnoževanja rastlin, 

37. opiše, kako ljudje živijo, rastejo, se hranijo, premikajo in uporabljajo čutila, 

38. ve, da se živa bitja po smrti razgradijo, 

39. ve, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo, predelujejo in v okolje oddajajo. 

 

ČLOVEK 

Učenec: 

40. prepozna osnovne dele človeškega telesa, 

41. preizkusi in opiše delovanje čutil, 

42. preprosto pojasni, kako deluje človeško telo, 

43. razume pomen zdravja za človeka in načine ohranjanja zdravja. 

 

JAZ 

Učenec: 

44. predstavi razmišljanje o tem, zakaj je znanje pomembno, 

45. zna poiskati vire znanja, 

46. predstavi sebe, svoje bližnje in svoj dom, 

47. prepozna nevarne (naravne in družbene) situacije in ve, kje najde pomoč, ter 

kako  primerno ravna v situacijah, ki so zanj nevarne, 

48. primerno ravna v različnih situacijah. 
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SKUPNOSTI 

Učenec: 

49. pozna delovanje šole, 

50. pozna imena in dejavnosti nekaterih ustanov, 

51. ve, da imajo nekateri dnevi v letu (prazniki) poseben pomen, in pozna poseben 

pomen različnih praznovanj, 

52. ve, da živi v Sloveniji in da je Slovenija članica EU, 

53. pozna državne simbole Slovenije, 

54. ve, da v Sloveniji živijo Slovenci in pripadniki drugih narodov, 

55. poimenuje in na zemljevidu pokaže države, ki mejijo na Slovenijo, 

56. pozna in razlikuje med osnovnimi vrednostmi denarja, 

57. pozna in razume pasti potrošništva, 

58. pozna različne oblike družin in sorodstvene odnose v ožji in širši družini, 

59. spoštljivo ravna do sebe in drugih. 

 

ODNOSI 

Učenec:  

60. se ravna po pravilih družbenega življenja, 

61. razume pomen dolžnosti in pravic ter ravna skladno z njimi, 

62. pozna razliko med tem, kar moramo in smemo delati (poklic, hobi), 

63. upošteva različnost med ljudmi in enakost med spoloma, 

64. poimenuje poklice ljudi v njegovi okolici, 

65. prepozna nujnost sodelovanja med ljudmi in državami, 

66. opiše nujnost sodelovanja med ljudmi in razume, da človek ne more živeti sam, 

67. opiše ustrezno ravnanje v različnih situacijah v družbi in tako tudi ravna, 

68. prepozna različne vrste nasilja in ve, kako in koga prositi za pomoč, če jo 

potrebuje. 

 

PROMET 

Učenec: 

69. pozna vlogo prometnih sredstev, 

70. opiše vzroke za potovanja, 
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71. razume vpliv prometa na okolje, 

72. pozna dejavnike varnosti v prometu in se po njih ravna, 

73. pozna pravila za pešce in obnašanje kolesarjev v prometu. 

 

OKOLJSKA VZGOJA 

Učenec: 

74. ve, da moramo grajeno okolje vzdrževati in varovati naravno okolje, 

75. ve, kdo skrbi za določena zemljišča in kako lahko sam prispeva k urejenemu 

videzu okolice, 

76. zna ustrezno ravnati z odpadki, 

77. pozna nekatere onesnaževalce voda, zraka in tal v svoji okolici. 

 

9.3 Standardi znanja LVZ 

 

Prvo vzgojno izobraževalno obdobje: 

Učenec: 

1. se spontano, doživeto in igrivo likovno izraža; 

2. samostojno reši likovne naloge na ploskvi in v prostoru; 

3. izkazuje sposobnost opazovanja in v likovni izdelek vnaša podrobnosti; 

4. uporabi obravnavane likovne materiale, orodja in tehnologije; 

5. v likovnih izdelkih izkazuje poznavanje in razumevanje obravnavanih likovnih 

pojmov; 

6. pridobljena likovna znanja in spretnosti povezuje z vsebinami drugih predmetov. 

 

9.4 Pravila za opredelitev testnih postavk 

 

Procesna pravila. Uporabimo naslednja procesna pravila: 

a) Upoštevana je starost učenca, udeleženega pri preskusu. Priporočeni čas 

testiranja za učence je od 30 do 45 minut. Temu je bil prilagojen tudi testni 

instrument in izbran čas na zgornji predlagani meji 45 minut. 
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b) Dovoliti je treba popravljanje in revizijo/pregled testnih postavk testiranega v 

času 5–10 minut. 

c) Upoštevati je treba čas testiranja za posamezno postavko. Učenci v tej starosti 

podajo odgovor na vprašanje večstranske izbire v eni minuti. Pri določanju 

ustreznega števila testnih postavk se predlaga, da bi morali pri končnem testu 

uporabljati vsaj 10 in ne več kot 35 postavk. Optimalni test večstranske izbire 

vsebuje 20–25 testnih postavk. Pri uporabi manj kot 10 testnih postavk je treba 

narediti le poskusno presojo/oceno in te ocene preveriti še z drugimi sredstvi. 

Izberemo zgornjo predlagano mejo, da test vsebuje 35 testnih postavk, kjer 

dosežemo večjo pokritost MPP in zadostnost med izvedbo, tudi za počasnejše 

učence. 

d) Upoštevati je treba zahtevano število odgovorov na postavko, optimalno 

težavnost p izbirnega tipa postavk 0,5 < p < 0,6 ter omejen čas reševanja testa in 

vse skupaj uskladiti. S tem zmanjšamo uspešnost zaradi ugibanja in še vedno 

lahko izpeljemo test v načrtovanem času. 

e) Za merjenje TP je priporočena metoda najpravilnejšega odgovora (pravilni odg. 

in distraktorji, brez napačnega odgovora). 

f) Odgovore oblikujemo vertikalno. 

g) Izogibamo se zavajajočim odgovorom, ki ne vodijo k pravilnemu odgovoru. 

h) Testne postavke morajo biti razumljive, čista slovnica, kratki in jedrnati stavki. 

i) Ker testne postavke ne vsebujejo trivialno napačnega odgovora, najpravilnejši 

odgovor/kombinacijo točkujemo z 1, distraktorji = 0. 

 

Vsebinska pravila. Upoštevana so naslednja vsebinska pravila: 

a) Vsaka testna postavka mora biti zasnovana na učnem/izobraževalnem cilju. 

b) Osrediniti se na posamezni problem, raje kot na več problemov hkrati. 

c) Vsebina mora biti razumljiva starostnem obdobju učenca. 

d) Izogibamo se povezovanju problematike testnih postavk. Testna postavka mora 

biti neodvisna od drugih. 

e) Izogibamo se zelo specifičnim področjem znanja, zmožnosti in KRO. 

f) Izogibati se šolskim primerom testne postavke. 

g) Izogibati se testnih postavk, katerih vsebina temelji le na mnenjih. 

h) Postavka mora meriti pomembne ali značajne vsebine, ne pa trivialnih. 
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Pravila stebla (matična struktura) . Upoštevamo naslednja pravila: 

a) Vsaka testna postavka vsebuje steblo in odgovore. 

b) Postavke testa znanja vsebujejo dokončevanja stavka na koncu stebla, medtem 

ko lahko postavke testa zmožnosti in KRO vsebujejo dokončevanje matične 

strukture tudi na začetku ali sredini stebla. Mišljenje višjega reda testiramo tudi s 

postavkami, ki vsebujejo prostor za dokončanje stebla ali na začetku ali na 

sredini. 

c) Smer stebla mora biti jasna in logična. 

d) Izogibamo se pretiranemu besedičenju v jedru postavke. 

e) Steblo mora biti besedno pozitivno naravnano. 

f) Osrednja ideja/tema mora biti vključena v steblo, ne pa v odgovorih. 

 

Splošna pravila za razvoj odgovorov: 

a) uporabiti čim več odgovorov na postavko, kolikor jih je izvedljivo v 

razpoložljivem času; 

b) odgovori si sledijo v logičnem ali številskem zaporedju; 

c) vsi odgovori so neodvisni in se ne podvajajo; 

d) dolžina odgovora/-ov naj bo približno enaka; 

e) izogibamo se odgovorom, kot je npr. vse zgoraj našteto, nič od tega, ne vem...; 

f) odgovori besedno pozivno naravnani; 

g) izogibati se odgovorom, ki dajejo namig izkušenim testirancem pri reševanju, 

npr. položaj pravilnega odgovora na sredini, pravilni odgovor daljši/krajši kot 

drugi ...; 

h) izogibati se namigom, ki s pomočjo slovnično nepravilne gradnje odgovorov 

nakazujejo na odgovor; 

i) izogibati se določljivk, kot sta nikoli in vedno. 

 

Pravilo klju čnega odgovora: 

a) pravilni odgovor mora biti na različnih lokacijah v testnih postavkah 

enakomerno po vseh pozicijah; 

b) prepričamo se, da je le eden najpravilnejši odgovor. 

 

Pravilo razvoja distraktorjev: 

a) uporabimo verjetne in logične distraktorje; 
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b) v vsebino distraktorja vključiti znane/pogoste napake (napačna razumevanja) 

učencev; 

c) izogibajmo se tehnično oblikovanih distraktorjev, 

d) uporabiti znane, vendar nepravilne fraze za distraktorje; 

e) uporabiti pravilne izjave, ki ne odgovorijo pravilno na postavko; 

f) izogibati se odgovorom, ki zahtevajo/sprožajo vživljanje (smeh, žalost ...). 

 

9.5 Testna baterija 

 

KATEGORIJA 1: NARAVA TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

Standard 1: Učenci bodo razvili razumevanje značilnosti in področja tehnike in 

tehnologije. 

   

MPP 1: (A)  Naravno in družbeno okolje se razlikujeta. 

 

1.1 Blokovsko naselje smo zgradili na/v: 

 

A. Travniku. 

B. Gozdnati površini. 

C. Poljedelskih površinah. 

D. Naravnem okolju. 

 

1.2 V pečici smo spekli pico. Pečica je še vroča. Kako vzamemo pico iz pečice? 

 

A. Pomagamo si s pripomočkom – kleščami. 

B. Pomagamo si s suho krpo. 

C. Počakamo, da se pečica ohladi. 

D. Pomagamo si z mokro krpo. 

E. Pico pečemo pri nižji temperaturi, da pečica ni prevroča. 
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1.3 Voda je plitka. V eni uri hočemo ujeti 5 rib. S čim? 

 

A. Z roko. 

B. Z ribiško palico. 

C. Z mrežico. 

D. Z ošiljeno palico. 

E. Z dinamitom. 

 

MPP 2: (B)  Ljudje pri svojem vsakdanjem delu uporabljajo orodja ter razne 

tehnike/tehnologije. 

 

2.1 Čas je zelo pomemben in zato si ga moramo dobro razporediti, da lahko 

opravimo vse, kar moramo in kar želimo. Katera naprava je ljudem v 

pomoč pri merjenju č asa? 

 

A. Koledar. 

B. Ura. 

C. Štoparica. 

D. Odštevalnik časa. 

 

2.2 Vsi učenci morajo v šolo nesti torbo, polno potrebščin in pripomočkov za 

delo v šoli. Na kakšen način, oziroma s kakšno torbo bi najlažje dostavili 

potrebščine v šolo? 

 

A. S torbo na kolesih.  

B. S torbo z dvema naramnicama.  

C. S torbo z eno naramnico.  

D. S torbo, ki se jo drži v roki. 

E. S torbo, ki je prevelika.  
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2.3 Zakaj kolo ne onesnažuje okolja? 

 

A. Ker ga poganja kolesar. 

B. Ker je kolo majhno vozilo. 

C. Ker se z njim peljemo počasi. 

D. Ker ne proizvaja izpušnih plinov. 

E. Ker ne proizvaja hrupa. 

 

 

Standard 2: Učenci bodo razvili razumevanje bistva pojmov tehnike in tehnologije. 

 

MPP 3: (A)  Nekateri sistemi so naravni, nekateri ustvarjeni s pomočjo človeka. 

 

3.1 Kako lahko danes najhitreje komuniciramo z drugo osebo na daljšo 

razdaljo? 

 

A. Po pošti. 

B. Preko telefona. 

C. Po elektronski pošti. 

D. Preko faksa. 

 

3.2 Pri izdelavi lesene pasje ute smo pozabili narediti vhodno odprtino. Kako 

problem hitro rešimo? 

 

A. Odprtino izrežemo z ročno žago. 

B. Odprtino izsekamo s sekiro.  

C. Odprtino izrežemo z motorno žago.  

D. Izdelamo novo pasjo uto. 

E. Les prebrusimo z brusilnim papirjem, da nastane odprtina. 
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3.3 Poleti želimo zaradi vročine piti hladen sok. Hladilnik in ostale naprave ne 

delujejo. Zmanjkalo je elektrike. Elektrike še dve uri ne bo nazaj. Kaj 

storimo, da bi lahko najhitreje prišli do hladnega soka? 

 

A. Počakamo, da se vrne elektrika. 

B. Sok ohladimo v mrzli vodi.  

C. Pohitimo po led v zamrzovalnik, predno se odtali. 

D. Sok takoj postavimo v hladilnik, kljub temu da ni elektrike. 

E. A in D. 

 

MPP 4: (B)  Sistemi imajo sestavne dele ali komponente, ki delujejo skupaj, da 

dosežejo cilj. 

 

4.1 Kaj potrebuje vodni mlin, da se lahko vrti? 

 

A. Reko. 

B. Potok.  

C. Slap. 

D. Tekočo vodo. 

 

4.2 Mobitel se nam med pogovorom ugasne. Kaj storiti? 

 

A. Odnesemo na servis. 

B. Poskušamo ga ponovno vklopiti. 

C. Napolnimo baterijo. 

D. Kupimo novega. 

E. Počakamo, da se sam ponovno prižge. 
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4.3 Kaj je vzrok, da radio ne deluje? 

 

A. Radio nima zvočnikov. 

B. Nimamo CD-ja. 

C. Ni elektrike.  

D. Nimamo kasete. 

E. Radio je padel s police. 

 

MPP 5: (C)  Orodja so enostavni predmeti, ki človeku pomagajo dokončati delo. 

 

5.1 Pri izrezovanju novoletnih okraskov iz papirja si pomagamo: 

 

A. Z nožem za papir. 

B. S škarjami za papir.  

C. Z olfa nožem. 

D. Z nožem za karton. 

E. Z orodjem, ki ima rezilo. 

 

5.2 V pol ure želimo pokositi travnik velikosti 100m2.  S čim? 

 

A.   S škarjami za travo. 

B.   S traktorsko kosilnico.  

C.   S srpom.  

D.   Z vrtno kosilnico. 

E.   Z ročno/strojno koso na nitko. 

  

5.3 Zakaj si pri rač unanju pomagamo z različnimi pripomočki (številski meter, 

žepno računalo…)? 

 

A. Da smo natančnejši.  

B. Da imamo boljšo predstavo. 

C. Da smo hitrejši. 

D. Da se naučimo uporabljati različne pripomočke.  

E. A in C. 
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MPP 6: (D)  Pri izdelovanju predmetov so uporabljeni različni materiali. 

 

6.1 Na vodi najbolje plava ________. 

 

A.   Čoln iz lahkega lesenega materiala.  

B.   Material, ki je lažji od vode. 

C.   Plutast zamašek. 

D.   Stiroporna kocka. 

  

6.2 V šoli smo izdelali padalo. Kateri material smo uporabili? 

 

A. Papir (A4 list). 

B. Folija za pokrivanje rastlin. 

C. Blago. 

D. Lahek in upogljiv material . 

E. Vrečko. 

 

6.3 Zakaj lahko za izdelovanje istega izdelka uporabimo več različnih 

materialov? 

 

A. Ker so eni materiali cenejši od drugih. 

B. Ker imajo nekateri materiali podobne lastnosti. 

C. Ker materiala, ki smo ga hoteli, nismo dobili. 

D. Ker želimo ugotoviti kateri material je boljši za ta izdelek. 

E. A in B. 

 

MPP 7: (E)  Ljudje načrtujejo, da stvari naredijo do konca. 

 

7.1 Kaj potrebujemo, če želimo izdelati lonček za barvice? 

A. Skico. 

B. Načrt.  

C. Opis postopka izdelave. 

D. Sliko že izdelanega lončka. 
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7.2 Izdelati želimo leseno ptičjo hišico. Razvrsti postopke izdelave v pravilen 

vrstni red. 

 

A. 5-3-1-2-4 

B. 1-2-3-4-5 

C. 2-5-1-3-4 

D. 4-3-2-1-5 

E. 2-5-3-1-4 

 

7.3 Zakaj ljudje nač rtujejo? 

 

A. Da stvari naredijo do konca. 

B. Da se pravilno lotijo dela. 

C. Da si skrajšajo čas izdelave. 

D. Da se lahko držijo urnika. 

E. B in C. 

 

Standard 3: Učenci bodo razvili razumevanje odnosov med tehnologijami in povezave 

med tehniko in tehnologijo in drugimi področji učenja. 

 

MPP 8: (A)  Tehnika in tehnologija uporablja veliko istih idej in znanj kot drugi 

predmeti. 

 

8.1 Za izdelavo lesene ptičje hišice moramo poznati: 

 

A. Mere. 

B. Dimenzije. 

C. Obliko. 

D. Barvo in material. 

 

 

 

1 – sestavne dele zlepim skupaj 

2 – pripravim material in orodje 

3 – hišico pobarvam 

4 -  hišico obesim na drevo 

5 – iz lesa izrežem sestavne 

dele 
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8.2 Živa bitja in predmeti se lahko različno hitro gibljejo. Tudi kroglica ima pri 

spuščanju po različnem nagibu klanca tudi različno hitrost. Pri kako 

visokem klančku (1-5) bo kroglica najhitreje prišla do cilja? 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

8.3 Zakaj je akvarij narejen iz prozornega stekla? 

 

A. da živali v akvariju dobijo svetlobo. 

B. da živali v akvariju lahko vidimo. 

C. da lahko rastline v akvariju živijo. 

D. da nem polepša stanovanje. 

E. A, B in C. 

 

 

 

KATEGORIJA 2: TEHNIKA / TEHNOLOGIJA IN DRUŽBA 

Standard 4: Učenci bodo razvili odnos in razumevanje kulturnih, socialnih, 

ekonomskih in političnih vplivov tehnike in tehnologije. 

 

MPP 9: (A)  Uporaba orodij in strojev je lahko koristna ali škodljiva. 

 

9.1 Pri delu z nožem moramo biti pazljivi, saj lahko pride do ___________. 

 

A. Ureznine. 

B. Vboda.  

C. Poškodbe. 

D. Krvavitve. 
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9.2 Na vrtalnem stroju želimo izvrtati luknjo. Kako to naredimo najbolj varno? 

 

A.   Se zaščitimo z očali in rokavicami.  

B.   Uporabimo zaščitno haljo ali predpasnik. 

C.   Preberemo navodila za varno delo. 

D.   Postavimo se čim dlje od stroja in previdno vrtamo. 

E.   Uporabimo zaščitna sredstva in navodila. 

 

9.3 Zakaj moramo pri delu z motorno žago nositi zaščitno obleko? 

 

A. Da se zaščitimo.  

B. Da ne uničimo oblačil. 

C. Da nas ne poškodujejo leseni ostružki. 

D. Da se ne porežemo.  

E. Da se počutimo bolj varno. 

 

 

Standard 5: Učenci bodo razvili razumevanje učinkov tehnologije na okolje. 

 

MPP 10: (A)  Nekatere materiale je mogoče ponovno uporabiti in/ali reciklirati. 

 

10.1  Iz 0,5 l stare plastenke smo izdelali plešočo hobotnico. Kaj smo naredili s 

plastenko? 

 

A. Smo jo uničili. 

B. Smo jo ponovno uporabili. 

C. Smo jo razrezali in upogibali. 

D. Smo jo polepšali z barvami. 
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10.2  Kaj lahko naredimo s starim papirjem? 

 

A. Izdelamo pustno masko. 

B. Ga ponovno uporabimo. 

C. Izdelamo novoletne okraske.  

D. Ga zberemo in prodamo. 

E. Z njim lahko zakurimo ogenj. 

 

10.3  Z recikliranjem papirja dosežemo, da __________________. 

 

A. je manj odpadkov.  

B. je manj uničenih dreves.  

C. je manj onesnaževanja okolja.  

D. varujemo okolje. 

E. so stroški proizvodnje papirja manjši. 

 

Zakaj? 

1. Ker s tem zmanjšamo količino odpadkov in zmanjšamo stroške 

proizvodnje papirja. 

2. Ker s tem zmanjšamo količino odpadkov in omejimo sečnjo dreves. 

3. Ker ni potrebno več sekati dreves, iz katerih se proizvaja papir. 

4. Ker s tem zmanjšamo količino odpadkov. 

5. 1. in 3. 

 

 

Standard 6: Učenci bodo razvili razumevanje vloge družbe v razvoju in uporabi 

tehnologije. 

 

MPP 11: (A)  Izdelki so narejeni za izpolnjevanje individualnih potreb in želja. 
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11.1  Na šolskem igrišču so postavljeni/-e/-a __________. 

 

A. gugalnice. 

B. tobogani. 

C. vrtiljaki. 

D. igrala. 

 

11.2  Kaj storimo, če semafor za pešce ne deluje?  

 

A. Počakamo, da začne delovati. 

B. Po pravilih prečkamo cesto. 

C. Pokličemo policista. 

D. Gremo do naslednjega semaforja, ki deluje. 

E. A in C. 

 

11.3   V deževnem vremenu želimo priti iz Novega mesta v Ljubljano. Katero 

prevozno sredstvo bi izbral? 

 

A.  Taksi. 

B.  Osebni avto. 

C.  Vlak. 

D.  Avtobus. 

E.  Kolo. 

 

Razlog: 

1. Ker ne rabim iskati parkirnega prostora. 

2. Ker je najcenejši. 

3. Ker je najhitrejši in cenejši od taksija 

4. Ker ne onesnažuje okolja. 

5. Ker me pripelje od vrat do vrat. 

 

 

 



 

Standard 7: Učenci bodo razvili razumevanje vpliva tehnologije na zgodovino.

 

MPP 12: (A)  Način, kako ljudje živijo in delajo, se je spremenil skozi zgodovino zaradi 

tehnologije. 

 

12.1  Nekoč so v šolo hodili peš. Danes pa lahko v šolo pridemo s/z  _________.

 

A. avtom. 

B. avtobusom. 

C. kolesom. 

D. prevoznim sredstvom

 

12.2  Kako lahko najhitreje in najceneje povabiš prijatelja na rojstni dan?

 

A. Mu pošlješ pismo. 

B. Ga pokličeš po telefonu

C. Ga obiščeš . 

D. Mu pošlješ elektronsko pošto.

E. Naslednji dan ga povabiš v šoli

 

12.3 Zakaj so kmetje na polju v

zemlje? 

 

 

A.   Ker niso imeli traktorja.

B.   Ker so imeli premalo ro

C.   Ker niso poznali sodobnih kmetijskih strojev

D.   Ker so se konji (delovne živali) 

E.   Ker so bili zelo natanč

 

KATEGORIJA 3: OBLIKOVANJE, KONSTRUIRANJE, PROJEKTIRANJE

Standard 8: Učenci bodo razvili razumevanje lastnosti oblikovanja
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MPP 13: (A) - Vsakdo lahko oblikuje rešitve za problem. 

13.1  Vsakdo lahko oblikuje ____________ za problem. 

 

A. besedilo in skico 

B. rešitve 

C. nalogo 

D. svoje mnenje 

 
13.2  Hitro deročo reko želimo prečkati. Kako? 

 

A. Zgradimo splav. 

B. Poiščemo najbližji most. 

C. Jo preplavamo.  

D. Zgradimo brv. 

E. A ali C. 

 

13.3  Kakšne stole lahko pospravimo na čim manjši prostor? 

 

A. Majhne. 

B. Zložljive. 

C. Majhne in zložljive. 

D. Stole, ki se zložijo eden v drugega. 

E. Razstavljive. 

 

MPP 14: (B)  Načrt je ustvarjalni proces. 

 

14.1 V »kinder jajčku« imamo navodila za sestavo igračke. Kaj moramo 

upoštevati pri navodilih sestave? 

 

A. Vrstni red sestavljanja.  

B. Izbor pravih sestavnih delov. 

C. Da smo natančni. 

D. Vse našteto. 
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14.2 Kako bi prijatelju pomagal najti skriti zaklad, ki si ga skril? 

 

A. Počakal bi, da ga najde sam. 

B. Narisal bi mu načrt.  

C. Razložil bi mu celotno pot. 

D. Povedal bi mi kraj kjer se zaklad nahaja. 

E. Z namigi. 

 
14.3  Čemu strokovnjaki izdelujejo načrte? 

 

A. Da si mi z načrti pomagamo. 

B. Da lahko sami sestavimo omaro. 

C. Da pri sestavljanju omare uporabimo pravilno zaporedje dejanj. 

D. Da lahko s pomočjo načrta dosežemo nek cilj. 

E. Da pravilno sestavimo pisalno mizo. 

 
 
Standard 9: Učenci bodo razvili razumevanje tehničnega projektiranja. 

 

MPP 15: (A)  Tehnično projektiranje vključuje prepoznavanje problema, iskanje idej, 

razvijanje rešitev, in deljenje rešitev z drugimi. 

 

15.1  Prijatelju želiš izdelati voščilnico za rojstni dan. Kaj potrebuješ? 

 

A. Škarje in lepilo.  

B. Trši papir in okraske. 

C. Material in orodje. 

D. Barvice in škarje. 
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15.2  S prijateljem sta želela čim hitreje pobarvati sestavne dele za ptičjo hišico. 

Ugotovila sta, da so nekateri sestavni deli mokri. Kaj storita? 

 

A. Mokre dele posušiva s sušilcem za lase. 

B. Pobarvava samo tiste, ki so suhi.  

C. Počakava nekaj dni, da se posušijo. 

D. Mokre dele pobarvava kasneje, ko so suhi. 

E. B, C in D. 

 

15.3  Zakaj ptičja hišica nima vrat in oken? 

 

A. Ker jih ptice ne znajo uporabljati. 

B. Ker mora biti hišica odprta, da je dostopna vsem pticam. 

C. Da lahko več ptic naenkrat je. 

D. Ker so ptice različnih velikosti. 

E. Vse našteto. 

 

MP 16: (B)  Verbalno izražanje idej drugim ter s pomočjo skic in modelov, je 

pomemben del postopka izdelave načrta (komuniciranje). 

 

16.1  Kar je narisano na hitro, samo z najpotrebnejšimi črtami, potezami 

imenujemo: 

 

A. Skica.  

B. Risba. 

C. Slika. 

D. Pobarvanka. 
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16.2  Med počitnicami si naredil drevesno hišico. Kako jo lahko prijatelju iz 

Nemčije najbolje in najhitreje predstaviš? 

 

A. Po mobilnem telefonu, ker mu jo lahko dobro opišem in lahko pošljem tudi 

sliko. 

B. Po navadni pošti, ker mu jo lahko opišem, dodam sliko in pošljem cel 

izdelek. 

C. Po elektronski pošti, ker mu jo opišem, dodam sliko in video posnetek 

hišice. 

D. Počakam, da pride čez dva dni na obisk, da si jo sam ogleda, poslika in 

nariše. 

E. Drugo. 

 

16.3  Zakaj moramo predstaviti obliko stola z opisom in skico stola ali s pravim 

stolom? 

 

A. Da si stol tudi predstavljamo. 

B. Da bolje razumemo opis. 

C. Da lahko stol tudi otipamo. 

D. A, B in C. 

E. Da vidimo njegovo obliko. 

 

 

Standard 10: Učenci bodo razvili razumevanje vloge za odpravljanje težav, raziskave 

in razvoja, iznajdbe in inovacij, ter eksperimentiranja pri reševanju problemov. 

 

MPP 17: (A)  Postavljanje vprašanj in opazovanje osebi pomaga, da ugotovi, kako 

stvari delujejo. 
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17.1  Kaj ugotoviš, če opazuješ vrtečo se vetrnico? 

 

A. Da se vrti. 

B. Kako vetrnica deluje.  

C. Ali piha veter. 

D. V katero stran se vrti. 

 

 

17.2  Kako hitro ugotoviš, kako pravilno deluje kolo? 

 

A. Vprašaš kolesarja. 

B. Prebereš priročnik o kolesu. 

C. Delovanje kolesa opazuješ. 

D. A in C. 

E. drugo. 

 

17.3  Zakaj so tehniški poskusi pri pouku koristni? 

 

A. Učenci si lažje predstavljajo kar so prej prebrali. 

B. Da je pouk bolj zanimiv. 

C. Učenci si z opazovanjem poskusov več zapomnijo. 

D. Učenci se naučijo uporabnih stvari. 

E. A in C. 

 

MPP 18: (B)  Vsi izdelki in sistemi so predmet neuspeha. Večina izdelkov in sistemov 

se lahko popravi. 

 

18.1  Kdo najhitreje in najbolje popravi stroj, ki se je pokvaril? 

 

A. Mojster v delavnici. 

B. Prodajalec tehnike. 

C. Serviser. 

D. Izdelovalec stroja. 
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18.2  Zvečer v postelji pri nočni svetilki bereš knjigo, ki jo moraš do jutri nujno 

prebrati. Svetilka nenadoma ugasne. Kaj storiš? 

 

A. Pokličeš serviserja. 

B. Starše prosiš, da zamenjajo žarnico. 

C. Prižgeš svečo. 

D. B ali E. 

E. Odideš v drug prostor, kjer imaš luč. 

 

18.3  Zakaj pokličemo serviserja, ko se nam pokvari pralni stroj? 

 

A. Da zamenja sestavne dele. 

B. Da nam svetuje pri nakupu novega. 

C. Da ga lahko popravi. 

D. Da ga naloži in odpelje v servisno delavnico. 

E. Da nam pripelje novega – delujočega. 

 

 

KATEGORIJA 4: ZMOŽNOSTI ZA USTVARJANJE TEHNOLOŠKE DRUŽBE 

Standard 11: Učenci bodo razvili sposobnosti za uporabo procesov oblikovanja in 

projektiranja. 

 

MPP 19: (A)  Uporaba »možganske nevihte« pri reševanju problemov skozi proces 

načrtovanja. 

 

19.1  Kadar se od skupine zahteva, da navede čim več idej v kratkem času, to 

imenujemo: 

 

A. Skupinsko/timsko delo. 

B. Možganska nevihta. 

C. Razgovor/diskusija. 

D. Iskanje idej. 

  



 

19.2  Dobili smo novega kužka. Zgraditi mu moramo pasjo uto. Med 

izdelovanjem smo ugotovili, da nam je zmanjkalo lesa. Kaj storimo?

 

A. Les nadomestimo z debelejšim kartonom

B. Les nadomestimo s plo

C. Kupimo nov les

D. Prenehamo z izdelovanjem pasje ute

E. Kupimo drago že izdelano pasjo uto.

 

19.3  Zakaj potrebujemo ve

vodnega mlinčka?

 

 

 

A. Da izmed vseh

B. Da urimo možgane

C. Da lahko različ

D. Da imamo več

E. B in C. 

 

MPP 20: (B)  Gradnja ali konstruiranje predmeta z uporabo procesa na

 

20.1  Če želimo nek izdelek narediti kar se da pravilno, moramo

 

A. Imeti načrt.  

B. Imeti ob sebi nekoga, k

C. Prej izdelati en izdelek za vajo

D. Pripraviti vse pripomo
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20.2  V šoli si pozabil navodila za izdelavo papirnate škatlice, ki jo moraš 

izdelati do jutri. Kaj storiš? 

 

A. Škatlico bom izdelal na pamet. 

B. Za pomoč bom prosil očeta/mamo.  

C. Poklical bom sošolca in ga prosil za navodila. 

D. Škatlico bom izdelal kakšen drug dan, ko bom imel navodila. 

E. A in B. 

 

20.3  Zakaj najprej oblikujemo načrt za izdelavo ptičje hišice in jo šele nato 

izdelamo? 

 

A. Ker jo z načrtom lažje in ihitreje izdelamo. 

B. Ker nam gre brez načrta marsikaj narobe. 

C. Da si lahko v naprej pripravimo material in pripomočke. 

D. Ker z načrtom izdelava poteka brez zapletov. 

E. Ker je tak pravilni postopek izdelave ptičje hišice. 

 

MPP 21: (C)  Raziskovanje kako so predmeti narejeni in kako se jih lahko izboljša. 

 

21.1  Izdelali smo več ptičjih hišic. Katera bo najdlje kljubovala vremenskim 

vplivom? 

 

A. Papirnata, zaščitena s premazom. 

B. Lesena, lakirana. 

C. Plastična, brezbarvna. 

D. Slamnata, zaščitena z voskom. 
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21.2  Pralni stroj ne pere dobro. Kaj storimo? 

 

A. Vprašamo soseda za mnenje, saj ima enak stroj . 

B. Zamenjamo prašek. 

C. Kupimo nov stroj. 

D. Pokličemo serviserja. 

E. Pokličemo v trgovino kjer smo ga kupili. 

 

21.3 Zakaj izdelke izboljšujemo? 

 

A.   Da izboljšamo kakovost in obliko.  

B.   Da povečamo prodajo.  

C.   Da imajo lepši videz in so bolj udobni. 

D.   Da zadovoljimo želje in potrebe ljudi. 

E.   A in D.  

 

 

Standard 12: Učenci bodo razvili sposobnosti za uporabo in vzdrževanje tehnoloških 

izdelkov in sistemov. 

 

MPP 22: (A)  Odkriti kako stvari delujejo. 

 

22.1  Prijatelju želiš razložiti kako deluje vodni mlinček. Kako? 

 

A. Mu natančno opišem. 

B. Narišem skico. 

C. Narišem skico in opišem . 

D. Svetujem naj si prebere na internetu. 
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22.2 Kaj se lahko zgodi, če pustimo prižgan likalnik? 

 

A. Lahko pride do požara. 

B. Lahko prismodimo obleko. 

C. Porablja se električna energija.  

D. A in C. 

E. Lahko pride do okvare likalnika. 

 

22.3 Zakaj odkrivamo kako stvari delujejo? 

 

A. Da spoznamo prednosti izdelka. 

B. Da spoznamo slabosti izdelka. 

C. Da ga lahko izboljšamo. 

D. A, B in C. 

E. A in B. 

 

MPP 23: (B)  Pravilna in varna uporaba ročnih orodij ter pravilno poimenovanje le teh. 

 

23.1  S čim si pomagamo pri sestavljanju omare? 

 

A. Z ročnim orodjem. 

B. S kladivom. 

C. Z izvijačem. 

D. Z merilnim trakom. 

 

23.2  S čim lahko najvarneje prerežeš prepognjen list papirja (glej sliko)? 

 

A. Z ostrim kuhinjskim nožem. 

B. S pripomočkom za odpiranje pisem. 

C. S škarjami za papir. 

D. Z nožem za papir. 

E. Z laserjem. 
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23.3 Zakaj je delo z ročno električno žago lahko nevarno? 

 

A. Ker se lahko porežemo. 

B. Ker nas lahko poškoduje elektrika. 

C. Ker lahko pride do poškodbe. 

D. Ker nam lahko pade na nogo. 

E. Ker se lahko z vročim žaginim listom opečemo. 

 

MPP 24: (C)  Prepoznavanje in uporaba vsakdanjih simbolov. 

 

24.1  Kje moramo uporabljati zaščitno čelado? 

 

A. Na gradbišču nakupovalnega centra. 

B. V rudniku premoga in živega srebra. 

C. Kjer je nevarnost poškodbe glave. 

D. Med vožnjo na kolesu. 

 

24.2  Tina je umazala svojo novo majico. Kako jo bo oprala in potem 

pospravila v omaro? 

 

A.   Ravnala se bo po simbolih na našitku.  

B.   Oprala jo bo pri temperaturi 30 oC. 

C.   Oprala jo bo ročno in nato posušila na zraku.  

D.   Opere jo v stroju in posuši v sušilcu za perilo.  

E.   Po pranju jo z likalnikom polika. 

 

24.3  Zakaj moramo upoštevati simbole, ki so na vrtalnem stroju? 

 

A. Zato, da se nam med delom ne zapletejo lasje v stroj. 

B. Zato, da zaščitimo oči pred majhnimi delci. 

C. Zato, da varno uporabljamo vrtalni stroj.  

D. Zato, da zaščitimo roke in oči pred poškodbami.  

E. Zato, da nas ne strese elektrika. 
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Standard 13: Učenci bodo razvili sposobnosti oceniti vpliv izdelkov in sistemov. 

 

MPP 25: (A)  S postavljanjem vprašanj zbirati informacije o vsakdanjih izdelkih in 

sistemih. 

 

25.1  Čemu služi računalnik? 

 

A. Za igranje računalniških igric. 

B. Človeku olajša delo in krajša čas. 

C. Omogoča pisanje in urejanje besedil. 

D. Omogoča iskanje informacij po internetu. 

 

25.2  Mobilni telefon je prenehal delovati. Kaj storim, da bom kupil novega 

ustreznega? 

 

A. O ponudbi vprašam prodajalca. 

B. Kupim najdražjega. 

C. Na podlagi informacij se odločim za nakup.  

D. Kupim takega kot ga ima sošolec. 

E. Odločim se za telefon iz reklamnega letaka. 

 

25.3  Zakaj zbiramo informacije o vsakdanjih izdelkih (npr. o telefonu, 

računalnikih, avtu…)? 

 

A. Da se prepričamo o kakovosti izdelka. 

B. Da najdemo najboljšo ceno izdelka. 

C. Da spoznamo morebitne negativne vplive izdelka na okolico. 

D. Da spoznamo pozitivne lastnosti izdelka. 

E. A in C. 

 

MPP 26: (B)  Določanje ali človeška uporaba izdelka ali sistema ustvari pozitivne ali 

negativne rezultate. 
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26.1  Kje lahko najhitreje dobiš največ informacij? 

 

A. Na internetu. 

B. V knjigah. 

C. Na televiziji. 

D. V revijah. 

 

26.2  Babica pelje Nejca vsako soboto na kosilo v McDonald`s. Kot vemo, se tu 

nabere veliko nepovratne embalaže hrane. Kaj pa je pozitivno? 

 

A. Babici ni potrebno pomivati posode. 

B. Babici ni potrebno kuhati.  

C. Na hrano ni potrebno dolgo čakati. 

D. Babica ima več časa za druženje z Nejcem. 

E. A in B. 

 

26.3 Internet ima poleg pozitivnih tudi negativne vplive. Zakaj? 

 

A. Ker lahko postaneš odvisen od interneta. 

B. Ker vsebuje veliko vsebin, ki niso primerne za otroke. 

C. Ker se zmanjša osebni stik z vrstniki.  

D. Ker preživljanje prostega časa na internetu ni rekreacijsko. 

E. B in C. 

 

 

KATEGORIJA 5: SVET OBLIKOVANJA, KONSTRUIRANJA IN 

PROJEKTIRANJA  

Standard 14: Učenci bodo razvili razumevanje in sposobnost izbiranja in uporabe 

medicinskih tehnologij. 

 

MPP 27: (A)  Cepljenje za zaščito ljudi pred določenimi boleznimi. 
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27.1  Kdaj se lahko cepimo? 

 

A. Ko smo odrasli in na grozi bolezen. 

B. V različnih življenjskih obdobjih.  

C. Pred in po bolezni.  

D. V otroštvu, nato po potrebi. 

 

27.2   Kakšna mora biti igla (injekcija), da pri vbodu čim manj boli? 

 

A. Koničasta. 

B. Tanka. 

C. Ostra.  

D. Dolga. 

E. Kratka. 

 

27.3  Zakaj se cepimo? 

 

A. Da se zaščitimo pred sezonsko gripo. 

B. Da se zaščitimo pred klopnim meningitisom. 

C. Da se zaščitimo pred določenimi boleznimi. 

D. Da se zaščitimo pred rotavirusom. 

E. Da se zaščitimo pred ošpicami. 

 

MPP 28: (B)  Medicina pomaga bolnim ljudem. 

 

28.1  V zdravstvenem domu nam pomagajo: 

 

A. Zdravnik in medicinska sestra.  

B. Infuzija, dializni aparat, inkubator. 

C. Bolnišnično osebje in aparature. 

D. Zobozdravnik z vrtanjem. 
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28.2  Pri padcu po stopnicah si si zlomil nogo. Kaj sedaj? 

 

A. Nogo imobiliziraš z dvema deščicama. 

B. Pokličeš reševalno vozilo. 

C. Zdravnik naredi rentgensko sliko, da vidi kakšen je zlom. 

D. Nogo ti dajo v mavec (gips). 

E. A, C in D. 

 

28.3  Zakaj se pri različnih poškodbah odpravimo k zdravniku? 

 

A. Da poda svoje mnenje in takoj urgira poškodbi primerno. 

B. Da nam naredi mavec ali obvezo. 

C. Da nas pošlje na slikanje poškodbe.  

D. Da nas cepi proti tetanusu, za katerim lahko zbolimo zaradi poškodbe. 

E. Da nas operira, ker je poškodba huda. 

 

MPP 29: (C)  Veliko izdelkov je namenjenih za pomoč ljudem,  skrbeti za njih same. 

 

29.1  Kateri izdelki ti pomagajo za boljše zdravje in jih uporabljaš vsak dan? 

 

A.   Zobna pasta in krtačka. 

B.   Pripomočki za osebno higieno. 

C.   Zobna pasta z okusom jagode. 

D.   Dišeče milo za roke. 

 

29.2  Zaradi poškodbe imaš obe nogi v gipsu. Kako greš v šolo? 

 

A. Z berglami. 

B. Z ročnim invalidskim vozičkom. 

C. Z električnim invalidskim vozičkom. 

D. S pripomočkom za gibalno ovirane. 

E. S hojco. 
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29.3  Zakaj je potrebno pripomočke za osebno higieno (zobno krtačko, 

glavnik…) redno menjavati? 

 

A.   Ker na trg prihajajo novejši pripomočki. 

B.   Ker se obrabijo oziroma jih porabimo. 

C.   Ker se zlomijo, poškodujejo, ne delajo dobro. 

D.   Ker jih lahko uporabljajo tudi drugi. 

E.   Ker nam niso več všeč in ne opravljajo svojega dela. 

 

 

Standard 15: Učenci bodo razvili razumevanje in sposobnosti izbiranja in uporabe 

kmetijskih in sorodnih biotehnologij. 

 

MPP 30: (A)  Uporaba tehnologije v kmetijstvu omogoča hrano na voljo skozi celo leto 

in ohranitev virov. 

 

30.1  Kje spomladi najhitreje zraste zelenjava? 

 

A.   V zastekljenem rastlinjaku. 

B.   Na ograjeni njivi v toplih krajih. 

C.   Na domačem vrtu, če dobro zalivamo. 

D.   V lončku pri sobni temperaturi. 

 

30.2  V jeseni oberemo jabolka, ki bi jih radi shranili. Kako jih lahko 

shranimo, da ostanejo čim dlje užitna? 

 

A. V hladilnici. 

B. V hladni kleti. 

C. Naredimo marmelado. 

D. Jabolka posušimo (suho sadje). 

E. C in D. 

 

 



XLI 
 

30.3  Zakaj imajo kmetje danes že vsi traktorje na kmetijah? 

 

A.   Ker so moderni in bolj izobraženi. 

B.   Ker omogočajo hitrejšo in poceni obdelavo kmetijskih površin. 

C.   Da jim ni potrebno zemlje obdelovati ročno.  

D.   Delo je hitrejše in bolj varno. 

E.   Pridelek na polju je bolj kvaliteten in bolj številen. 

 

 

MPP 31: (B)  Veliko različnih orodij je potrebnih za nadzor in dopolnitev delov 

ekosistema. 

 

31.1 Kaj med drugim potrebujemo v kmetijstvu? 

 

A. Grablje in koso. 

B. Lopato in srp. 

C. Ročno orodje. 

D. Motiko in vile. 

 

31.2  Zmanjkalo nam je drv za kurjavo. Kaj storimo, da bomo prišli najceneje 

do kurjave?  

 

A. Drva si sposodimo pri sosedu. 

B.  Drva kupimo.  

C. Drva napravimo v domačem gozdu. 

D. Pričnemo kuriti na kurilno olje. 

E. Drv ne potrebujemo, saj imamo električni radiator. 
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31.3  Zakaj sekamo gozd? 

 

A. Za izdelavo stolov. 

B. Za izdelavo streh. 

C. Za pridobivanje lesa.  

D. Za izdelavo orodja. 

E. Za kurjavo. 

 

Standard 16: Učenci bodo razvili razumevanje in sposobnosti izbiranja in uporabe 

energije in moči tehnologije. 

 

MPP 32: (A)  Energija je na voljo v različnih oblikah. 

 

32.1 Kaj nam lahko da energijo? 

 

A. Premog in drva. 

B. Voda in kurilno olje. 

C. Sonce in veter. 

D. Energetski viri. 

 

32.2 Mobilni telefon potrebuje energijo za delovanje. Baterija je skoraj prazna, 

kaj storimo? 

 

A. Baterijo napolnimo na domačem polnilcu. 

B. V trgovini kupimo novo baterijo. 

C. Kupimo nov telefon, ker ima ta prazno baterijo. 

D. Sposodim si polnilec na sončne celice. 

E. Varčujem s porabo energije baterije. 
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32.3  Zakaj je bolj primerno ogrevanje stanovanj/hiš na drva, kot na nafto? 

 

A. Ker je bolj ekološko. 

B. Ker je ceneje. 

C. Ker so drva obnovljiv vir energije (gozd).  

D. Ker je pridelava drv cenejša kot črpanje nafte. 

E. A in C. 

 

MPP 33: (B)  Energija ne sme biti izgubljena. 

 

33.1  Vodno kolo poganja mlin. Pri tem spreminja energijo ________ v 

mehansko energijo. 

 

A. kolesa 

B. vode 

C. potoka 

D. vetra 

 

33.2  Na sliki sta dve vetrnici (1. in 2.), ki proizvajata električno energijo. Obe 

stojita na istem mestu, ob istem času, imata enak vetrni generator ter enak 

naklon lopatic. Katera proizvede več električne energije pri zmernem 

vetru?  

 

A.   1., ker ima manj lopatic/krakov, je lažja in se zato lahko hitreje vrti.  

B.   1., ker imajo prave vetrne elektrarne tudi tri krake. 

C.   1., ker se sile, ki delujejo na lopatice bolj enakomerno razporedijo. 

D.   2., ker ima več lopatic/krakov in se zato pri šibkem vetru prej začne vrteti. 

E.   2., ker ima več lopatic/krakov in so sile, ki delujejo na lopatice, večje.  
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33.3  Zakaj moramo biti varčni z uporabo avtomobilskega goriva? 

 

A. Ker je gorivo drago. 

B. Ker so zaloge goriva omejene. 

C. Ker so viri goriv omejeni. 

D. B in C. 

E. Ker onesnažuje okolje. 

 

Standard 17: Učenci bodo razvili razumevanje in sposobnosti izbiranja in uporabe 

informacijske in komunikacijske tehnologije. 

 

MPP 34: (A)  Informacija je podatek, ki je bil organiziran. 

 

34.1  Kje lahko pridemo do informaciji? 

 

A. V časopisu, revijah, knjigah. 

B. Na internetu, preko računalnika in telefona. 

C. S pomočjo informacijske tehnologije. 

D. Pokličemo informacije. 

 

 

2.                    1. 
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34.2  Kaj storiš, če pozabiš kupiti revijo, ki jo potrebuješ za izdelavo plakat o 

malih živalih? 

 

A. Plakat izdelam kdaj drugič. 

B. S fotoaparatom slikam svoje domače hišne ljubljenčke. 

C. Revijo kupim naslednji dan. 

D. Informacije poiščem na internetu. 

E. B in D. 

 

34.3  Zakaj so knjige v knjižnici urejene po abecedi in po različnih tematikah? 

 

A. Da hitreje najdemo knjigo. 

B. Da je knjižnica pregledna in urejena. 

C. Da lažje najdemo knjigo.  

D. A in C. 

E. Da je knjižnica bolj privlačna. 

 

 

MPP 35: (B)  Tehnologija ljudem omogoča, da komunicirajo s pošiljanjem in 

prejemanjem informacij na daljavo. 

 

35.1  Mobilni telefon omogoča 

 

A. Komuniciranje na daljavo 

B. Pošiljanje SMS-ov in govor. 

C. Pošiljanje MMS-ov, SMS in zajem slike. 

D. Telefoniranje, tekstovno in slikovno sporočanje. 
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35.2  Imaš prijatelja v Ameriki. Na voljo imaš žični ali brezžični telefon. 

Katerega bi izbral za pogovor? 

 

A. Žičnega, ker ima tudi on takega. 

B. Brezžičnega, ker se lahko pogovarjam kjerkoli.  

C. Nobenega, ker je klicanje v tujino predrago. 

D. Počakal bi, da me pokliče ta prijatelj in on izbere. 

E. Brezžičnega, ker so danes pogostejši.  

 

35.3  Dobil si novo sobo. Zakaj bi v njej raje imel brezžični dostop do interneta 

(WI-FI)?  

 

A. Ker mi omogoča hiter dostop do interneta. 

B. Ker ne potrebujem napeljati žične napeljave za internet. 

C. Ker brezžično komunikacijo lahko uporablja več oseb hkrati. 

D. WI-FI lahko uporabljam tudi na mobilnem telefonu. 

E. A in B. 

 

MPP 36: (C)  Ljudje uporabljajo simbole, ko komunicirajo s tehnologijo. 

36.1  Pri komunikaciji s tehnologijo (npr. računalnikom) uporabljamo  

 

A. Simbole. 

B. Barve. 

C. Črke. 

D. Številke. 
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36.2  Na ekranu mobilnega telefona se je prikazal simbol (glej sliko). Kaj 

storimo, da bo simbol izginil? 

 

A. Preberemo SMS sporočilo. 

B. Izbrišemo SMS sporočilo.  

C. Ugasnemo telefon. 

D. Telefon nesemo na servis. 

E. Vprašamo sošolca, kaj storiti. 

 

36.3  Potrebuješ novo miško za računalnik. Zakaj si se odločil za žično? 

 

A. Ker ne oddaja sevanja. 

B. Ker je bolj natančna. 

C. Ker ne potrebuje baterij.  

D. Ker je ne moremo izgubiti. 

E. B in C. 

 

 

Standard 18: Učenci bodo razvili razumevanje in sposobnosti izbiranja in uporabe 

prometne tehnologije. 

 

MPP 37: (A)  Prometni sistemi imajo veliko delov, ki delujejo skupaj, da ljudje lahko 

potujejo. 

 

37.1  Kaj lahko poganja avtomobilski motor? 

 

A. Bencin. 

B. Nafta. 

C. Plin. 

D. A ali B ali C. 

 

 



 

37.2  Letalo ponoči leti proti pristajalni stezi. Kar naenkrat ugasnejo lu

stezi. Kaj stori pilot?

 

 
 

A.   Pokliče v kontrolni stolp in sporo

B.   Naredi en krog okoli steze 

C.   Z letalom pristane, kljub temu da pristajalne steze ne vidi ve

D.   Leti toliko časa, da se lu

E.   A in C. 

 

37.3  Zakaj lahko vlak upravlja en sam 

 

A. Ker so vrata avtomatizirana za izstop in vstop 

B. Ker vlak vozi po tirnicah 

C. Ker zapornice prepreč

tam pelje vlak. 

D. Ker kretnice poskrbijo za pravilno smer.

E. Ker ob pomoči vseh sestavnih

vožnje. 

 

MPP 38: (B)  Vozila premikajo ljudi ali dobrine iz enega na drug prostor po vodi, zraku, 

vesolju in kopnem. 

 

38.1 S čim se lahko premikamo po kopnem?

 

A.   Z avtomobilom, vlakom in motorjem.

B.   S kolesom, motorjem, avtobusom in traktorjem.

C.   Z osebnimi in javnimi prevoznimi sredstvi.

D.   Z motornim kolesom, vlakom, avtobusom in avtomobilom.
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38.2  Da zapolnimo jamo na gradbišču, potrebujemo veliko zemlje. S čim lahko 

najhitreje zapolnimo luknjo? 

 

A. S samokolnico.  

B. S tovornjakom. 

C. Z avtomobilsko prikolico. 

D. S traktorsko prikolico. 

E. Z bagrom. 

 

38.3  Katerih avtomobilov bo po tvojem mnenju v prihodnosti več? 

 

A. Vozil na plin. 

B. Vozil na nafto. 

C. Vozil na elektriko. 

D. Hibridnih vozil. 

E. Vozil na biodizel. 

 

MPP 39: (C)  Za prevozna vozila je potrebno skrbeti, da jim podaljšamo uporabo. 

 

39.1 S čim avtomobilu podaljšamo življenjsko dobo? 

 

A.   Z rednimi servisi in pravilnim vzdrževanjem. 

B.   S tehničnimi pregledi in menjavo gum. 

C.   Z ustreznim mazanjem in menjavo olja.  

D.   S tem, da ga čim manj uporabljamo in ga parkiramo v garaži. 

 

39.2 Pri 5-letni uporabi kolesa težko poganjamo pedala. Pogledamo verigo, ki 

je preveč napeta. Kaj storimo? 

 

A.   Verigo podaljšamo z dodatnim členkom 

B.   Verigo sprostimo in namažemo z oljem. 

C.   Verigo prostimo in namažemo z mastjo. 

D.   Verigo sprostimo in namažemo z nmilnico. 

E.   Verigo manj napnemo. 
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39.3  Kolo začne pri vrtenju škripati. Kaj naredimo? 

 

A. Podmažemo, ker zmanjšamo trenje. 

B. Se ustavimo in dobro privijemo kolo. 

C. Odpeljemo ga na servisiranje. 

D. Vzamemo očetovega, ki ne škriplje. 

E. A ali B. 

 

 

Standard 19: Učenci bodo razvili razumevanje in sposobnosti izbiranja in uporabe 

proizvodne tehnologije. 

 

MPP 40: (A)  Proizvodni sistemi proizvajajo izdelke in količino. 

 

40.1  Na hitro lahko proizvedemo več enakih delov npr. lego kocke. Kako se 

imenuje ta proizvodnja? 

 

A. Hitra proizvodnja. 

B. Skupinska proizvodnja. 

C. Serijska proizvodnja. 

D. Nizkocenovna proizvodnja. 

 

40.2  Pri proizvodnji čokolade imajo težave. Vsaka peta čokolada pade s 

tekočega traku. Kako naj to odpravijo? 

 

A. Zmanjšajo hitrost tekočega traku. 

B. Povečajo število delavcev ob tekočem traku. 

C. Zmanjšajo število čokolad na traku. 

D. Čokolade poskušajo uloviti v zaboje. 

E. A in B. 
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40.3  V tovarni potrebujejo 10 enakih strojev, visokih 4m, širokih 2m in dolgih 

3m. Kako bi jih naredili? 

 

A. Vsakega posebej, ker bomo tako prišli hitreje do prvega stroja. 

B. Enega za drugim, ker je delo po tekočem traku hitrejše in cenejše. 

C. Po delih istočasno, ker bi tako vseh 10 naredili istočasno. 

D. Po dva naenkrat, ker bo delo lahko potekalo v petih skupinah. 

E. Drugo. 

 

MPP 41: (B)  Proizvodni izdelki so zasnovani. 

 

41.1  S kakšnim namenom oblikovalci in inženirji oblikujejo/načrtujejo 

izdelke? 

 

A. Da jih lahko dolgo in varno uporabljamo. 

B. Da jih trgovci lahko dobro prodajo. 

C. Da uresničijo želje in potrebe ljudi. 

D. Da olajšajo delo in prihranijo čas. 

 

41.2  Kaj bi naredili, da ne zavržemo toliko plastičnih vrečk po uporabi? 

 

A. Povečali bi ceno novih vrečk. 

B. Vrečko uporabimo večkrat. 

C. Uporabljamo ekološke vrečke.  

D. Uporabimo cekar. 

E. C in D. 

 

41.3  Kateri način sušenje rok je okolju najbolj prijazen in zakaj? 

 

A.   Brisanje s papirnato brisačo. 

B.   Brisanje z brisačo iz blaga. 

C.   Sušenje z električnim sušilcem za roke.  

D.   Počakamo, da se same posušijo. 

E.   Brisanje v hlače. 
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Razlog: 

1 – Ker jo lahko ponovno uporabimo in ne ustvarjamo odpadkov. 

2 – Ker ne porablja električne energije. 

3 – Ker so vedno pri roki in je tudi najceneje. 

4 – Ker ne porabljamo električne energije in ne proizvajamo odpadkov. 

5 – Ker ne proizvajamo odpadkov. 

 

 

Standard 20: Učenci bodo razvili razumevanje in sposobnosti izbiranja in uporabe 

gradbene tehnologije. 

 

MPP 42: (A)  Ljudje živijo, delajo, obiskujejo šolo v stavbah, ki so različnih tipov: hiše, 

stanovanja, pisarne in šole. 

 

42.1  V skladišču barv imamo: 

 

A. Protipožarna vrata. 

B. Jeklena vrata. 

C. Kovinska vrata. 

D. Vrata z zračenjem. 

 

42.2  V tretjem nadstropju šole gori. Mi se nahajamo v 1. nadstropju. Kaj 

storimo? 

 

A. Nič, ker se ogenj ne bo razširil do prvega nadstropja. 

B. Se odpravimo do šolskih dvigal in zapustimo šolo.  

C. Gremo po požarnih stopnica navzdol in zapustimo šolo. 

D. Beremo navodila požarnega reda in s tem seznanimo še druge. 

E. Gremo po notranjih stopnicah dol in zapustimo šolo. 
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42.3  Visoke stavbe imajo vgrajena dvigala. Zakaj? 

 

A. Ker je hoja v višja nadstropja bolni ljudem nevarna. 

B. Olajšajo transport gibalno oviranim.  

C. Hitreje prispemo na cilj. 

D. Lahko prepeljemo težja bremena v višja nadstropja. 

E. Zgradbe z dvigali so videti modernejše. 

 

MPP 43: (B)  Tip zgradbe določa kako so deli sestavljeni skupaj. 

 

43.1  V vseh stanovanjskih zgradbah / stavbah imamo _____________. 

 

A. Prostore in prehode. 

B. Garažo, sobe, klet. 

C. Sobe, kabinet, kuhinjo. 

D. Kuhinjo, sobe, prostore. 

 

43.2  Vse stavbe imajo okna. Kaj bi se zgodilo, če stavbe oken ne bi imele? 

 

A. V prostorih ne bi bilo dnevne svetlobe. 

B. Prostorov ne bi mogli prezračiti. 

C. Porabili bi več elektrike za razsvetljavo. 

D. V prostorih bi se slabše počutili. 

E. A in C.  

 

43.3  Kje je bolje imeti garažo? V hiši ali zunaj? 

 

A. V hiši, ker je tudi pozimi v njej toplo. 

B. V hiši, ker imamo v primeru dežja pot do avta pod streho. 

C. Zunaj hiše, da pozimi ne zračimo hiše po nepotrebnem. 

D. Zunaj hiše, ker je lahko garaža večja. 

E. Zunaj hiše, ker imamo tako več prostora v hiši. 

F. A in B. 
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9.6 Naključna porazdelitev testnih postavk testne pole 

 

Vsaka postavka je kodirana (Primer: 142901C, kjer je 14 – št. STP, 29 – št. MPP, 01 – 

kognitivna dimenzija znanje, C – oznaka MPP za Razred K2.). 

 

 

TK 1 TK 2 TK 3 TK 4 TK 5 

010203B 061102A 091501A 122302B 142703A 
020301A 071203A 101803B 112103C 173501B 
020703E 040902A  132502A 183902C 
030801A   122401C 204202A 
010103A   132602B 142901C 
020501D   122402C 183702A 
020502C    183901C 
020501C    153003A 

    142903C 
    153001A 
    163302B 
    163203A 
    153002A 
    204203A 
    183801B 
    194103B 

8 3 2 6 16 
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9.7 Pilotna testna pola 

 

Sem Tanja Krhin, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Pišem diplomsko delo na 
temo tehnološka pismenost učencev. Želim preveriti tehnološko pismenost učencev 3. 
razreda devetletne osnovne šole. Zato pa potrebujem tudi tvojo pomoč. Sodelovanje je 
prostovoljno in anonimno.  
V nadaljevanju imaš naloge (testna pola). Pozorno preberi vprašanje in vse možne 
odgovore, saj so vsi odgovori pravilni, le eden je vedno najbolj pravilen, in tega moraš 
tudi obkrožiti. Če naloge ne znaš, jo pusti in pojdi naprej, da ti ne bo zmanjkalo časa. 
Časa imaš 45 minut. 

Za sodelovanje se ti lepo zahvaljujem! 
Tanja Krhin 
                                                                               
Spol:       M            Ž                                              Zaporedna številka:_______________ 

Doma še: 
1. Samostojno izdelujem razne izdelke/okraske.                             DA                  NE 
2. Opazujem očeta/mamo pri delu v delavnici ali na vrtu.              DA                  NE 
3. Pomagam očetu/mami pri raznih opravilih.                                 DA                  NE 
4. Šolske domače naloge delam redno.                                            DA                  NE 

V šoli:   A.   Sem zelo uspešen in si veliko zapomnim. 
              B.   Sem uspešen in si veliko zapomnim. 
              C.   Sem manj uspešen, a si še vedno dovolj zapomnim. 
              D.   Sem manj uspešen in si malo zapomnim. 
              E.   Imam veliko težav pri usvajanju znanja. 

 
TESTNA POLA 

 

 

1. [2.3] Zakaj kolo ne onesnažuje okolja? 
 
A.   Ker ga poganja kolesar. 
B.   Ker je kolo majhno vozilo in ga lahko parkiramo kjerkoli. 
C.   Ker se z njim peljemo počasi. 
D.   Ker ne proizvaja izpušnih plinov. 
E.   Ker ne proizvaja hrupa. 
 

 
 

 



 

2. [11.2] Kaj storimo, če semafor za pešce ne deluje?
 
A.   Počakamo, da začne delovati
B.   Po pravilih prečkamo cesto.
C.   Pokličemo policista
D.   Gremo do naslednjega semaforja, ki deluje
E.   A in C. 
 
 

3. [15.1] Prijatelju želiš izdelati voš
 
A.   Škarje in lepilo. 
B.   Trši papir in okraske.
C.   Material in orodje.
D.   Barvice in škarje. 
 

4. [27.3] Zakaj se cepimo?
 
A.   Da se zaščitimo pred sezonsko gripo.
B.   Da se zaščitimo pred klopnim meningitisom.
C.   Da se zaščitimo pred dolo
D.   Da se zaščitimo pred rotavirusom.
E.   Da se zaščitimo pred ošpicami.
 
 

5. [23.2] S čim lahko najvarneje prerežeš prepognjen list papirja (glej sliko)?
 
A.   Z večjim in ostrim kuhinjskim nožem.
B.   S pripomočkom za odpiranje pisem.
C.   S škarjami za papir.
D.   Z nožem za papir. 
E.   Z laserjem. 

 
 
 

6. [35.1] Mobilni telefon omogo
 
A.   Komuniciranje na daljavo.
B.   Pošiljanje SMS-ov in govor.
C.   Pošiljanje MMS-ov, SMS in zajem sli
D.   Telefoniranje, tekstovno in slikovno sporo
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če semafor za pešce ne deluje?  

čne delovati.  
čkamo cesto. 

emo policista. 
remo do naslednjega semaforja, ki deluje. 

Prijatelju želiš izdelati voščilnico za rojstni dan. Kaj potrebuješ?

Trši papir in okraske. 
C.   Material in orodje. 

 

[27.3] Zakaj se cepimo? 

čitimo pred sezonsko gripo. 
čitimo pred klopnim meningitisom. 
čitimo pred določenimi boleznimi.  
čitimo pred rotavirusom. 
čitimo pred ošpicami. 

im lahko najvarneje prerežeš prepognjen list papirja (glej sliko)?

ostrim kuhinjskim nožem. 
čkom za odpiranje pisem. 

S škarjami za papir.  
 

[35.1] Mobilni telefon omogoča ________________. 

A.   Komuniciranje na daljavo. 
ov in govor. 
ov, SMS in zajem slike. 

Telefoniranje, tekstovno in slikovno sporočanje. 

rojstni dan. Kaj potrebuješ? 

im lahko najvarneje prerežeš prepognjen list papirja (glej sliko)? 



 

7. [12.3] Zakaj so kmetje na polju v
svoje zemlje? 
 
 
 
A.   Ker niso imeli traktorja.
B.   Ker so imeli premalo ro
C.   Ker niso poznali 
D.   Ker so se konji 
E.   Ker so bili zelo natan
 
 
 

8. [39.2] Pri 5-letni uporabi kolesa težko poganjamo pedala. Pogledamo verigo, ki 
je preveč napeta. Kaj storimo?
 
A.   Verigo podaljšamo z dodatnim 
B.   Verigo spro
C.   Verigo prostimo in namažemo z mastjo.
D.   Verigo sprostimo in namažemo z nmilnico.
E.   Verigo manj napnemo.
 
 
 

9. [3.1] Kako lahko danes najhitreje komuniciramo z drugo osebo 
razdaljo? 
 
A.   Po pošti. 
B.   Preko telefona.
C.   Po elektronski pošti.
D.   Preko faksa.
 
 

10. [21.3] Zakaj izdelke izboljšujemo?
 
A.   Da izboljšamo kakovost in obliko.
B.   Da povečamo prodajo
C.   Da imajo lepši 
D.   Da zadovoljimo želje in potrebe ljudi.
E.   A in D. 
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Zakaj so kmetje na polju včasih porabili veliko več časa za obdelavo 

Ker niso imeli traktorja.  
er so imeli premalo ročnega orodja. 

C.   Ker niso poznali sodobnih kmetijskih strojev. 
er so se konji (delovne živali) hitro utrudili.  

zelo natančni pri svojem delu. 

letni uporabi kolesa težko poganjamo pedala. Pogledamo verigo, ki 
č napeta. Kaj storimo? 

go podaljšamo z dodatnim členkom 
B.   Verigo sprostimo in namažemo z oljem. 

Verigo prostimo in namažemo z mastjo. 
Verigo sprostimo in namažemo z nmilnico. 

E.   Verigo manj napnemo. 

[3.1] Kako lahko danes najhitreje komuniciramo z drugo osebo 

B.   Preko telefona. 
Po elektronski pošti. 
Preko faksa. 

[21.3] Zakaj izdelke izboljšujemo? 

Da izboljšamo kakovost in obliko.  
čamo prodajo. 

Da imajo lepši videz in so bolj udobni. 
Da zadovoljimo želje in potrebe ljudi. 

č časa za obdelavo 

letni uporabi kolesa težko poganjamo pedala. Pogledamo verigo, ki 

[3.1] Kako lahko danes najhitreje komuniciramo z drugo osebo na daljšo 



 

11. [42.2] V tretjem nadstropju šole gori. Mi se nahajamo v 1. nadstropju. Kaj 
storimo? 
 
A.   Nič, ker se ogenj ne bo razširil do prvega nadstropja.
B.   Se odpravimo do šolskih dvigal in zapustimo šolo
C.   Gremo po požarnih stopnica navzdol in zapustimo šolo.
D.   Beremo navodila požarnega reda in s tem seznanimo še druge.
E.   Gremo po notranjih stopnicah dol in zapustimo šolo.
 

12. [29.1] Kateri izdelki ti pomagajo za boljše zdravje in jih
 
A.   Zobna pasta in krtač
B.   Pripomočki za osebno higieno.
C.   Zobna pasta z okusom jagode.
D.   Dišeče milo za roke. 
 

13. [7.3] Zakaj ljudje načrtujejo?
 
A.   Da stvari naredijo do konca.
B.   Da se pravilno lotijo dela.
C.   Da si skrajšajo čas izdelave.
D.   Da se lahko držijo urnika.
E.   B in C. 
 

14. [37.2] Letalo ponoči leti proti pristajalni stezi. Kar naenkrat ugasnejo lu
stezi. Kaj stori pilot? 
 
 
A.   Pokliče v kontrolni stolp in sporo
B.   Naredi en krog okoli steze 
prižgejo. 
C.   Z letalom pristane, kljub temu da pristajalne steze ne vidi ve
D.   Leti toliko časa, da se lu
E.   A in C. 
 
 

15. [39.1] S čim avtomobilu podaljšamo življenjsko dobo?
 
A.   Z rednimi servisi in pravilnim vzdrževanjem.
B.   S tehničnimi pregledi
C.   Z ustreznim mazanjem in menjavo olja.
D.   S tem, da ga čim manj uporabljamo in ga parkiramo v garaži.
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V tretjem nadstropju šole gori. Mi se nahajamo v 1. nadstropju. Kaj 

, ker se ogenj ne bo razširil do prvega nadstropja. 
Se odpravimo do šolskih dvigal in zapustimo šolo. 
Gremo po požarnih stopnica navzdol in zapustimo šolo. 
Beremo navodila požarnega reda in s tem seznanimo še druge. 

E.   Gremo po notranjih stopnicah dol in zapustimo šolo. 
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uporabljaš vsak dan? 

i leti proti pristajalni stezi. Kar naenkrat ugasnejo luči na 

 
i ponovno prižgejo, saj ima še dovolj goriva. 



 

16. [30.3] Zakaj imajo kmetje danes že vsi traktorje na 
 
A.   Ker so moderni
B.   Ker omogočajo hitrejšo in poceni obdelavo kmetijskih površin.
C.   Da jim ni potrebno zemlje obdelovati ro
D.   Delo je hitrejše in bolj varno.
E.   Pridelek na polju je bolj kvaliteten in bolj š
 
 

17. [9.2] Na vrtalnem stroju želimo izvrtati luknjo. Kako to naredimo najbolj varno?
 
A.   Se zaščitimo z o
B.   Uporabimo zašč
C.   Preberemo navodila za varno delo.
D.   Postavimo se č
E.   Uporabimo zaš
 

18. [8.1] Za izdelavo lesene pti
 
A.   Mere. 
B.   Dimenzije. 
C.   Obliko. 
D.   Barvo in material.
 
 

19. [29.3] Zakaj je potrebno pripom
glavnik…) redno menjavati?
 
A.   Ker na trg prihajajo novejši
B.   Ker se obrabijo oziroma jih porabimo.
C.   Ker se zlomijo, poškodujejo, ne delajo dobro.
D.   Ker jih lahko uporabljajo tudi drugi
E.   Ker nam niso ve
 
 

20. [25.2] Mobilni telefon je prenehal delovati. Kaj storim, da bom kupil novega 
ustreznega? 
 
A.   O ponudbi po
B.   Kupim najdražjega.
C.   Na podlagi informacij se odlo
D.   Kupim takega kot ga ima sošolec
E.   Odločim se za 
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Zakaj imajo kmetje danes že vsi traktorje na kmetijah? 

Ker so moderni in bolj izobraženi. 
B.   Ker omogočajo hitrejšo in poceni obdelavo kmetijskih površin.
C.   Da jim ni potrebno zemlje obdelovati ročno.  

Delo je hitrejše in bolj varno. 
E.   Pridelek na polju je bolj kvaliteten in bolj številen. 

[9.2] Na vrtalnem stroju želimo izvrtati luknjo. Kako to naredimo najbolj varno?

čitimo z očali in rokavicami.  
Uporabimo zaščitno haljo ali predpasnik. 
Preberemo navodila za varno delo. 
Postavimo se čim dlje od stroja in previdno vrtamo. 

E.   Uporabimo zaščitna sredstva in navodila.  

[8.1] Za izdelavo lesene ptičje hišice moramo poznati: 

 

Barvo in material. 

Zakaj je potrebno pripomočke za osebno higieno (zobno krta
glavnik…) redno menjavati? 

na trg prihajajo novejši pripomočki. 
B.   Ker se obrabijo oziroma jih porabimo. 
C.   Ker se zlomijo, poškodujejo, ne delajo dobro. 
D.   Ker jih lahko uporabljajo tudi drugi. 

Ker nam niso več všeč in ne opravljajo svojega dela. 

Mobilni telefon je prenehal delovati. Kaj storim, da bom kupil novega 

povprašam prodajalca. 
B.   Kupim najdražjega.  
C.   Na podlagi informacij se odločim za nakup. 

Kupim takega kot ga ima sošolec/sošolka. 
čim se za ugoden telefon iz reklamnega letaka. 

 

ajo hitrejšo in poceni obdelavo kmetijskih površin. 

[9.2] Na vrtalnem stroju želimo izvrtati luknjo. Kako to naredimo najbolj varno? 

ke za osebno higieno (zobno krtačko, 

Mobilni telefon je prenehal delovati. Kaj storim, da bom kupil novega 
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21. [30.1] Kje spomladi najhitreje zraste zelenjava? 
 
A.   V zastekljenem rastlinjaku. 
B.   Na ograjeni njivi v toplih krajih. 
C.   Na domačem vrtu, če dobro zalivamo. 
D.   V lončku pri sobni temperaturi. 
 
 

22. [1.3] Voda je plitka. V eni uri hočemo ujeti 5 rib. S čim? 
 
A.   Z roko. 
B.   Z ribiško palico. 
C.   Z mrežico. 
D.   Z ošiljeno palico. 
E.   Z dinamitom. 

 
 

23. [33.2] Na sliki sta dve vetrnici (1. in 2.), ki proizvajata električno energijo. Obe 

stojita na istem mestu, ob istem času, imata enak vetrni generator ter enak 

naklon lopatic. Katera proizvede več električne energije pri zmernem vetru?  

 

A.   1., ker ima manj lopatic/krakov, je lažja in se zato lahko hitreje vrti.  

B.   1., ker imajo prave vetrne elektrarne tudi tri krake. 

C.   1., ker se sile, ki delujejo na lopatice bolj enakomerno razporedijo. 

D.   2., ker ima več lopatic/krakov in se zato pri šibkem vetru prej začne vrteti. 

E.   2., ker ima več lopatic/krakov in so sile, ki delujejo na lopatice, večje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                    1. 
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24. [24.1] Kje moramo uporabljati zaščitno čelado? 
 
A.   Na gradbišču nakupovalnega centra.  
B.   V rudniku premoga in živega srebra. 
C.   Kjer je nevarnost poškodbe glave. 
D.   Med vožnjo na kolesu. 

 

25. [32.3] Zakaj je bolj primerno ogrevanje stanovanj/hiš na drva, kot na nafto? 
 
A.   Ker je bolj ekološko. 
B.   Ker je ceneje. 
C.   Ker so drva obnovljiv vir energije (gozd). 
D.   Ker je pridelava drv cenejša kot črpanje nafte. 
E.   A in C. 
 
 

26. [30.2] V jeseni oberemo jabolka, ki bi jih radi shranili. Kako jih lahko shranimo 
ali predelamo, da ostanejo čim dlje užitna? 
 
A.   V hladilnici. 
B.   V hladni kleti. 
C.   Naredimo marmelado.  
D.   Jabolka posušimo (suho sadje). 
E.   C in D. 
 

27. [6.1] Na vodi najbolje plava ________. 
 
A.   Čoln iz lahkega lesenega materiala.  
B.   Material, ki je lažji od vode. 
C.   Plutast zamašek. 
D.   Stiroporna kocka. 
 
 

28. [18.3] Zakaj pokličemo serviserja, ko se nam pokvari pralni stroj? 
 
A.   Da zamenja sestavne dele. 
B.   Da nam svetuje pri nakupu novega. 
C.   Da ga lahko popravi. 
D.   Da ga naloži in odpelje v servisno delavnico. 
E.   Da nam pripelje novega – delujočega. 
 
 



 

29. [5.2] V pol ure želimo po
 
A.   S škarjami za travo.
B.   S traktorsko kosilnico.
C.   S srpom.  
D.   Z vrtno kosilnico. 
E.   Z ročno/strojno koso
 
 

30. [5.1] Pri izrezovanju novoletnih okraskov iz papirja si pomagamo:
 
A.   Z nožem za papir. 
B.   S škarjami za papir.
C.   Z olfa nožem.  
D.   Z nožem za karton.
E.   Z rezilnim orodjem.
 
 
 

31. [42.3] Visoke stavbe imajo vgrajena dvigala. Zakaj?
 
A.   Ker je hoja v višja nadstropja bolni
B.   Olajšajo transport gib
C.   Hitreje prispemo na cilj.
D.   Lahko prepeljemo težja bremena v višja nadstropja.
E.   Zgradbe z dvigali so videti modernejše.
 
 

32. [26.2] Babica pelje Nejca vsako soboto na kosilo v McDonald`s. Kot vemo, se 
tu nabere veliko nepovratne em
 
A.   Babici ni potrebno pomivati posode.
B.   Babici ni potrebno kuhati.
C.   Na hrano ni potrebno dolgo 
D.   Babica ima več časa za druženje z Nejcem.
E.   A in B. 
 

33. [38.1] S čim se lahko premikamo po
 
A.   Z avtomobilom, vlakom in motorjem.
B.   S kolesom, motorjem, avtobusom in traktorjem.
C.   Z osebnimi in javnimi prevoznimi sredstvi.
D.   Z motornim kolesom, vlakom, avtobusom in avtomobilom.
 

LXII 

V pol ure želimo pokositi majhen travnik velikosti 100m2.  S č

S škarjami za travo. 
B.   S traktorsko kosilnico. 

 
koso na nitko. 

Pri izrezovanju novoletnih okraskov iz papirja si pomagamo: 

 
S škarjami za papir. 

D.   Z nožem za karton.  
E.   Z rezilnim orodjem. 

Visoke stavbe imajo vgrajena dvigala. Zakaj? 

Ker je hoja v višja nadstropja bolnim ljudem škodljiva. 
B.   Olajšajo transport gibalno oviranim. 

Hitreje prispemo na cilj. 
Lahko prepeljemo težja bremena v višja nadstropja. 
Zgradbe z dvigali so videti modernejše. 

Babica pelje Nejca vsako soboto na kosilo v McDonald`s. Kot vemo, se 
tu nabere veliko nepovratne embalaže hrane. Kaj pa je pozitivno? 

Babici ni potrebno pomivati posode.  
Babici ni potrebno kuhati. 
Na hrano ni potrebno dolgo čakati. 

č časa za druženje z Nejcem. 

im se lahko premikamo po kopnem? 

A.   Z avtomobilom, vlakom in motorjem. 
B.   S kolesom, motorjem, avtobusom in traktorjem. 
C.   Z osebnimi in javnimi prevoznimi sredstvi. 
D.   Z motornim kolesom, vlakom, avtobusom in avtomobilom. 

.  S čim? 

 

Babica pelje Nejca vsako soboto na kosilo v McDonald`s. Kot vemo, se 
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34. [41.3] Kateri način sušenje rok je okolju najbolj prijazen in zakaj? 
 
A.   Brisanje s papirnato brisačo. 
B.   Brisanje z brisačo iz blaga. 
C.   Sušenje z električnim sušilcem za roke. 
D.   Počakamo, da se same posušijo. 
E.   Brisanje v hlače. 
 
Razlog: 
1 – Ker jo lahko ponovno uporabimo in ne ustvarjamo odpadkov. 
2 – Ker ne porablja električne energije. 
3 – Ker so vedno pri roki in je tudi najceneje. 
4 – Ker ne porabljamo električne energije in ne proizvajamo odpadkov. 
5 – Ker ne proizvajamo odpadkov. 
 
 

35. [24.2] Tina je umazala svojo novo bombažno srajco. Kako jo bo oprala in potem 
pospravila v omaro? 
 
A.   Ravnala se bo po simbolih na našitku.  
B.   Oprala jo bo pri temperaturi 30 oC. 
C.   Oprala jo bo ročno in nato posušila na zraku.  
D.   Opere jo v stroju in posuši v sušilcu za perilo. 
E.   Po pranju jo z likalnikom polika. 
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9.8 Tabele izračunov za veljavnost, težavnost in diskriminativnost 

postavk 

 

Veljavnost 

 

 

 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix  

 P1 P4 P7 P10 P13 P16 P19 P22 
P1 1,000 ,168 ,277 ,093 -,058 ,091 ,204 -,016 
P4 ,168 1,000 -,060 ,221 ,147 -,021 ,025 -,034 
P7 ,277 -,060 1,000 -,018 ,065 ,038 ,272 ,042 
P10 ,093 ,221 -,018 1,000 ,232 ,005 -,211 -,092 
P13 -,058 ,147 ,065 ,232 1,000 -,142 -,075 ,158 
P16 ,091 -,021 ,038 ,005 -,142 1,000 -,183 -,123 
P19 ,204 ,025 ,272 -,211 -,075 -,183 1,000 ,062 
P22 -,016 -,034 ,042 -,092 ,158 -,123 ,062 1,000 
P25 ,116 ,009 ,037 ,044 ,058 -,038 ,110 ,068 
P28 ,209 ,206 ,242 ,134 ,115 -,016 ,032 -,027 
P31 -,002 ,054 ,144 -,069 ,213 -,004 ,054 ,129 
P34 ,197 ,036 ,100 -,104 -,014 -,079 ,075 ,083 
P2 ,037 -,081 ,125 -,037 ,103 ,046 -,063 -,125 
P5 ,218 -,042 ,183 -,133 -,055 -,067 ,196 ,062 
P8 ,169 ,131 ,280 ,199 ,122 -,004 ,054 ,061 
P11 ,056 ,041 -,059 ,036 -,138 -,008 -,049 -,084 
P14 ,039 -,009 ,046 -,130 ,090 -,150 ,028 -,046 
P17 ,176 ,148 ,274 ,098 ,053 ,089 ,142 ,059 
P20 ,120 ,036 -,083 -,104 ,068 ,045 -,169 ,144 
P23 ,162 ,037 ,092 -,144 -,134 ,116 ,172 -,092 
P26 ,131 -,014 -,109 ,040 -,026 ,259 -,076 -,009 
P29 ,090 ,143 -,124 ,031 ,010 ,001 ,097 -,133 
P32 ,200 ,096 ,087 ,151 -,034 ,127 ,054 -,036 
P35 -,001 ,037 ,052 -,109 ,273 -,003 ,037 ,042 
P3 ,162 ,160 ,092 ,071 ,159 -,106 -,047 ,127 
P6 ,181 ,067 ,037 ,112 -,082 ,068 ,005 ,120 
P9 ,198 -,001 ,091 ,087 ,067 ,132 -,203 ,252 
P12 ,084 -,058 ,259 ,007 ,022 -,047 ,126 ,088 
P15 -,004 -,008 ,187 ,051 ,076 ,118 ,134 -,018 
P18 ,165 ,052 -,003 -,070 -,047 ,186 ,112 -,123 
P21 ,082 ,021 -,047 -,207 -,050 ,370 -,019 -,009 
P24 ,193 ,200 ,209 -,037 ,158 ,089 ,062 -,125 
P27 ,062 ,082 -,041 ,031 ,115 -,007 -,073 ,041 
P30 -,068 ,146 ,040 ,004 ,102 ,035 ,018 -,040 
P33 -,069 ,030 ,150 -,086 -,056 ,045 ,205 -,108 
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Inter-Item Correlation Matrix  

 P25 P28 P31 P34 P2 P5 P8 P11 
P1 ,116 ,209 -,002 ,197 ,037 ,218 ,169 ,056 
P4 ,009 ,206 ,054 ,036 -,081 -,042 ,131 ,041 
P7 ,037 ,242 ,144 ,100 ,125 ,183 ,280 -,059 
P10 ,044 ,134 -,069 -,104 -,037 -,133 ,199 ,036 
P13 ,058 ,115 ,213 -,014 ,103 -,055 ,122 -,138 
P16 -,038 -,016 -,004 -,079 ,046 -,067 -,004 -,008 
P19 ,110 ,032 ,054 ,075 -,063 ,196 ,054 -,049 
P22 ,068 -,027 ,129 ,083 -,125 ,062 ,061 -,084 
P25 1,000 ,007 ,087 ,033 -,037 ,211 ,087 ,063 
P28 ,007 1,000 ,123 ,055 ,145 ,082 ,123 ,018 
P31 ,087 ,123 1,000 -,035 -,007 ,128 ,219 ,186 
P34 ,033 ,055 -,035 1,000 ,022 ,134 -,035 ,043 
P2 -,037 ,145 -,007 ,022 1,000 ,208 -,007 -,084 
P5 ,211 ,082 ,128 ,134 ,208 1,000 ,208 -,055 
P8 ,087 ,123 ,219 -,035 -,007 ,208 1,000 -,125 
P11 ,063 ,018 ,186 ,043 -,084 -,055 -,125 1,000 
P14 ,263 -,114 ,298 ,006 ,034 ,124 ,167 ,016 
P17 ,122 ,264 -,047 ,251 ,059 ,112 -,047 -,082 
P20 ,033 -,071 -,035 ,110 -,039 -,079 -,035 -,027 
P23 ,249 ,134 ,199 -,024 ,072 ,059 -,069 ,222 
P26 ,461 ,137 -,044 -,077 ,050 ,183 ,149 -,043 
P29 ,232 ,006 ,130 ,063 -,005 ,144 ,060 ,226 
P32 ,433 ,046 -,015 ,159 -,087 ,175 ,314 -,027 
P35 ,001 ,085 ,227 ,044 -,052 -,132 ,074 ,075 
P3 ,044 ,021 -,158 ,056 ,127 ,059 ,020 -,027 
P6 ,081 ,007 -,084 ,033 ,068 -,034 ,002 ,122 
P9 -,036 ,138 -,010 ,063 ,038 ,144 -,010 ,031 
P12 ,102 ,166 -,105 ,146 ,088 ,217 ,139 -,154 
P15 -,049 -,044 -,012 -,149 ,321 -,029 ,127 -,116 
P18 -,165 ,190 -,157 ,089 ,003 ,009 -,088 ,063 
P21 -,152 ,000 ,213 ,068 ,103 -,055 -,152 -,074 
P24 ,016 ,145 ,129 ,083 ,208 ,013 -,075 ,106 
P27 -,126 ,079 -,091 ,172 ,041 -,108 -,091 -,012 
P30 ,068 ,076 -,123 ,144 ,025 -,049 -,016 ,308 
P33 ,069 ,141 ,026 -,019 -,066 ,003 ,026 ,045 
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Inter-Item Correlation Matrix  

 P14 P17 P20 P23 P26 P29 P32 P35 
P1 ,039 ,176 ,120 ,162 ,131 ,090 ,200 -,001 
P4 -,009 ,148 ,036 ,037 -,014 ,143 ,096 ,037 
P7 ,046 ,274 -,083 ,092 -,109 -,124 ,087 ,052 
P10 -,130 ,098 -,104 -,144 ,040 ,031 ,151 -,109 
P13 ,090 ,053 ,068 -,134 -,026 ,010 -,034 ,273 
P16 -,150 ,089 ,045 ,116 ,259 ,001 ,127 -,003 
P19 ,028 ,142 -,169 ,172 -,076 ,097 ,054 ,037 
P22 -,046 ,059 ,144 -,092 -,009 -,133 -,036 ,042 
P25 ,263 ,122 ,033 ,249 ,461 ,232 ,433 ,001 
P28 -,114 ,264 -,071 ,134 ,137 ,006 ,046 ,085 
P31 ,298 -,047 -,035 ,199 -,044 ,130 -,015 ,227 
P34 ,006 ,251 ,110 -,024 -,077 ,063 ,159 ,044 
P2 ,034 ,059 -,039 ,072 ,050 -,005 -,087 -,052 
P5 ,124 ,112 -,079 ,059 ,183 ,144 ,175 -,132 
P8 ,167 -,047 -,035 -,069 ,149 ,060 ,314 ,074 
P11 ,016 -,082 -,027 ,222 -,043 ,226 -,027 ,075 
P14 1,000 -,075 ,006 ,185 -,002 ,140 -,051 ,115 
P17 -,075 1,000 ,112 ,160 ,091 -,018 ,031 -,032 
P20 ,006 ,112 1,000 ,056 ,181 ,001 -,062 ,181 
P23 ,185 ,160 ,056 1,000 ,118 ,255 -,047 ,137 
P26 -,002 ,091 ,181 ,118 1,000 ,267 ,353 ,036 
P29 ,140 -,018 ,001 ,255 ,267 1,000 ,057 -,103 
P32 -,051 ,031 -,062 -,047 ,353 ,057 1,000 -,124 
P35 ,115 -,032 ,181 ,137 ,036 -,103 -,124 1,000 
P3 -,130 ,222 ,135 -,072 ,040 -,081 ,019 ,014 
P6 -,139 ,063 ,033 ,386 ,017 ,017 -,010 ,001 
P9 -,190 ,080 ,188 -,025 ,085 -,143 ,005 -,007 
P12 -,058 ,411 -,071 -,058 ,196 -,027 ,071 -,016 
P15 -,074 ,076 -,087 ,106 ,070 -,069 -,038 ,087 
P18 -,080 ,159 -,157 ,041 ,061 ,035 ,053 -,108 
P21 -,018 ,053 -,095 ,085 -,026 -,105 -,101 ,147 
P24 ,114 ,249 ,022 ,236 ,109 ,166 -,087 ,042 
P27 -,144 ,163 ,172 -,036 -,067 -,226 ,039 ,111 
P30 -,101 ,010 ,049 ,090 ,037 ,083 ,284 ,063 
P33 ,167 ,045 ,042 ,189 -,052 ,078 ,010 ,112 
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Inter-Item Correlation Matrix  

 P3 P6 P9 P12 P15 P18 P21 P24 
P1 ,162 ,181 ,198 ,084 -,004 ,165 ,082 ,193 
P4 ,160 ,067 -,001 -,058 -,008 ,052 ,021 ,200 
P7 ,092 ,037 ,091 ,259 ,187 -,003 -,047 ,209 
P10 ,071 ,112 ,087 ,007 ,051 -,070 -,207 -,037 
P13 ,159 -,082 ,067 ,022 ,076 -,047 -,050 ,158 
P16 -,106 ,068 ,132 -,047 ,118 ,186 ,370 ,089 
P19 -,047 ,005 -,203 ,126 ,134 ,112 -,019 ,062 
P22 ,127 ,120 ,252 ,088 -,018 -,123 -,009 -,125 
P25 ,044 ,081 -,036 ,102 -,049 -,165 -,152 ,016 
P28 ,021 ,007 ,138 ,166 -,044 ,190 ,000 ,145 
P31 -,158 -,084 -,010 -,105 -,012 -,157 ,213 ,129 
P34 ,056 ,033 ,063 ,146 -,149 ,089 ,068 ,083 
P2 ,127 ,068 ,038 ,088 ,321 ,003 ,103 ,208 
P5 ,059 -,034 ,144 ,217 -,029 ,009 -,055 ,013 
P8 ,020 ,002 -,010 ,139 ,127 -,088 -,152 -,075 
P11 -,027 ,122 ,031 -,154 -,116 ,063 -,074 ,106 
P14 -,130 -,139 -,190 -,058 -,074 -,080 -,018 ,114 
P17 ,222 ,063 ,080 ,411 ,076 ,159 ,053 ,249 
P20 ,135 ,033 ,188 -,071 -,087 -,157 -,095 ,022 
P23 -,072 ,386 -,025 -,058 ,106 ,041 ,085 ,236 
P26 ,040 ,017 ,085 ,196 ,070 ,061 -,026 ,109 
P29 -,081 ,017 -,143 -,027 -,069 ,035 -,105 ,166 
P32 ,019 -,010 ,005 ,071 -,038 ,053 -,101 -,087 
P35 ,014 ,001 -,007 -,016 ,087 -,108 ,147 ,042 
P3 1,000 ,180 ,031 ,202 -,060 -,014 ,012 ,127 
P6 ,180 1,000 ,179 ,040 ,217 -,006 -,082 -,089 
P9 ,031 ,179 1,000 -,077 ,105 ,035 ,067 -,048 
P12 ,202 ,040 -,077 1,000 ,092 ,130 ,022 ,088 
P15 -,060 ,217 ,105 ,092 1,000 -,004 ,132 ,067 
P18 -,014 -,006 ,035 ,130 -,004 1,000 ,122 ,003 
P21 ,012 -,082 ,067 ,022 ,132 ,122 1,000 ,047 
P24 ,127 -,089 -,048 ,088 ,067 ,003 ,047 1,000 
P27 ,098 -,126 ,090 ,086 -,017 ,076 -,092 ,195 
P30 ,176 -,015 -,051 -,041 -,039 ,086 -,161 ,156 
P33 -,141 -,089 -,094 ,031 -,064 ,167 -,113 ,270 
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Inter-Item Correlation Matrix  

 P27 P30 P33 
P1 ,062 -,068 -,069 
P4 ,082 ,146 ,030 
P7 -,041 ,040 ,150 
P10 ,031 ,004 -,086 
P13 ,115 ,102 -,056 
P16 -,007 ,035 ,045 
P19 -,073 ,018 ,205 
P22 ,041 -,040 -,108 
P25 -,126 ,068 ,069 
P28 ,079 ,076 ,141 
P31 -,091 -,123 ,026 
P34 ,172 ,144 -,019 
P2 ,041 ,025 -,066 
P5 -,108 -,049 ,003 
P8 -,091 -,016 ,026 
P11 -,012 ,308 ,045 
P14 -,144 -,101 ,167 
P17 ,163 ,010 ,045 
P20 ,172 ,049 ,042 
P23 -,036 ,090 ,189 
P26 -,067 ,037 -,052 
P29 -,226 ,083 ,078 
P32 ,039 ,284 ,010 
P35 ,111 ,063 ,112 
P3 ,098 ,176 -,141 
P6 -,126 -,015 -,089 
P9 ,090 -,051 -,094 
P12 ,086 -,041 ,031 
P15 -,017 -,039 -,064 
P18 ,076 ,086 ,167 
P21 -,092 -,161 -,113 
P24 ,195 ,156 ,270 
P27 1,000 -,023 ,194 
P30 -,023 1,000 ,119 
P33 ,194 ,119 1,000 
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Težavnost (p) 

 

 
 

Št. pravilno rešenih 
postavk 

Št. 
učencev 

Težavnost 
p (%) 

P1  19 19 100,0 

P2  14 19 73,7 

P3  12 19 63,2 

P4  18 19 94,7 

P5  7 19 36,8 

P6  11 19 57,9 

P7  14 19 73,7 

P8  11 19 57,9 

P9  13 19 68,4 

P10  6 19 31,6 

P11  9 19 47,4 

P12  9 19 47,4 

P13  9 19 47,4 

P14  1 19 5,3 

P15  12 19 63,2 

P16  12 19 63,2 

P17  10 19 52,6 

P18  15 19 78,9 

P19  12 19 63,2 

P20  8 19 42,1 

P21  13 19 68,4 

P22  19 19 100,0 

P23  12 19 63,2 

P24  15 19 78,9 

P25  7 19 36,8 

P26  10 19 52,6 

P27  13 19 68,4 

P28  15 19 78,9 

P29  18 19 94,7 

P30  10 19 52,6 

P31  7 19 36,8 

P32  12 19 63,2 

P33  14 19 73,7 

P34  14 19 73,7 

P35  11 19 57,9 
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Diskriminativnost 

Postavka  
Diskriminativnost 

r pbis 

P1  0,414 

P2  0,141 

P3  0,162 

P4  0,202 

P5  0,228 

P6  0,15 

P7  0,323 

P8  0,203 

P9  0,136 

P10  0,015 

P11  0,039 

P12  0,243 

P13  0,137 

P14  0,016 

P15  0,127 

P16  0,097 

P17  0,405 

P18  0,113 

P19  0,129 

P20  0,047 

P21  0,008 

P22  0,012 

P23  0,314 

P24  0,337 

P25  0,246 

P26  0,275 

P27  0,069 

P28  0,321 

P29  0,125 

P30  0,16 

P31  0,15 

P32  0,206 

P33  0,131 

P34  0,188 

P35  0,117 
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9.9 Testna pola 

 

Sem Tanja Krhin, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Pišem diplomsko delo na 
temo tehnološka pismenost učencev. Želim preveriti tehnološko pismenost učencev 3. 
razreda devetletne osnovne šole. Zato pa potrebujem tudi tvojo pomoč. Sodelovanje je 
prostovoljno in anonimno.  
V nadaljevanju imaš naloge (testna pola). Pozorno preberi vprašanje in vse možne 
odgovore, saj so vsi odgovori pravilni, le eden je vedno najbolj pravilen, in tega moraš 
tudi obkrožiti. Če naloge ne znaš, jo pusti in pojdi naprej, da ti ne bo zmanjkalo časa. 
Časa imaš 45 minut. 

Za sodelovanje se ti lepo zahvaljujem! 
Tanja Krhin 
                                                                                        
Spol:       M            Ž                                              Zaporedna številka:_______________ 

Doma še: 
1. Samostojno izdelujem razne izdelke/okraske.                             DA                  NE 
2. Opazujem očeta/mamo pri delu v delavnici ali na vrtu.              DA                  NE 
3. Pomagam očetu/mami pri raznih opravilih.                                 DA                  NE 
4. Šolske domače naloge delam redno.                                            DA                  NE 

V šoli:   A.   Sem zelo uspešen in si veliko zapomnim. 
              B.   Sem uspešen in si veliko zapomnim. 
              C.   Sem manj uspešen, a si še vedno dovolj zapomnim. 
              D.   Sem manj uspešen in si malo zapomnim. 
              E.   Imam veliko težav pri usvajanju znanja. 

 
TESTNA POLA 

 

 

1.   [6.3]  Zakaj lahko za izdelovanje istega izdelka uporabimo več različnih 
materialov? 

 
A. Ker so eni materiali cenejši od drugih 
B. Ker imajo nekateri materiali podobne lastnosti. 
C. Ker materiali, ki smo ga hoteli, nismo dobili. 
D. Ker želimo ugotoviti, kateri material je boljši za ta izdelek. 
E. A in B. 

 
 

 



 

 
2. [11.2] Kaj storimo, če semafor za pešce ne deluje?

 
A.   Počakamo, da začne delovati.
B.   Po pravilih prečkamo cesto.
C.   Pokličemo policista.
D.   Gremo do naslednjega semaforja, ki deluje.
E.   A in C. 
 
 

3. [15.1] Prijatelju želiš izdelati voš
 
A.   Škarje in lepilo. 
B.   Trši papir in okraske.
C.   Material in orodje.
D.   Barvice in škarje. 
 
 

4. [27.3] Zakaj se cepimo?
 
A.   Da se zaščitimo pred sezonsko gripo.
B.   Da se zaščitimo pred klopnim
C.   Da se zaščitimo pred dolo
D.   Da se zaščitimo pred rotavirusom.
E.   Da se zaščitimo pred ošpicami.
 
 

5. [23.2] S čim lahko najvarneje prerežeš prepognjen list papirja (glej sliko)?
 
A.   Z večjim in ostrim kuhinjskim n
B.   S pripomočkom za odpiranje pisem.
C.   S škarjami za papir.
D.   Z olfa nožem. 
E.   Z laserjem. 

 
 

6. [35.1] Mobilni telefon omogo
 
A.   Komuniciranje na daljavo.
B.   Pošiljanje SMS-ov in govor.
C.   Pošiljanje MMS-ov, SMS in 
D.   Telefoniranje, tekstovno in slikovno sporo
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če semafor za pešce ne deluje?  

čne delovati.  
čkamo cesto. 

emo policista. 
D.   Gremo do naslednjega semaforja, ki deluje. 

izdelati voščilnico za rojstni dan. Kaj potrebuješ?

B.   Trši papir in okraske. 
C.   Material in orodje. 

 

[27.3] Zakaj se cepimo? 

čitimo pred sezonsko gripo. 
čitimo pred klopnim meningitisom. 
čitimo pred določenimi boleznimi.  
čitimo pred rotavirusom. 
čitimo pred ošpicami. 

im lahko najvarneje prerežeš prepognjen list papirja (glej sliko)?

ostrim kuhinjskim nožem. 
čkom za odpiranje pisem. 

S škarjami za papir.  

[35.1] Mobilni telefon omogoča ________________. 

A.   Komuniciranje na daljavo. 
ov in govor. 
ov, SMS in zajem slike. 

Telefoniranje, tekstovno in slikovno sporočanje. 

ilnico za rojstni dan. Kaj potrebuješ? 

im lahko najvarneje prerežeš prepognjen list papirja (glej sliko)? 



 

7. [12.3] Zakaj so kmetje na polju v
svoje zemlje? 
 
 
A.   Ker niso imeli traktorja.
B.   Ker so imeli premalo ro
C.   Ker niso poznali sodobnih kmetijskih strojev.
D.   Ker so se konji 
E.   Ker so bili zelo natan
 
 

8. [39.2] Pri 5-letni uporabi kolesa težko poganjamo pedala. Pogledamo verigo, ki 

je preveč napeta. Kaj storimo?

 

A.   Verigo podaljšamo z dodatnim 

B.   Verigo sprostimo in namažemo z oljem.

C.   Verigo prostimo in namažemo z mastjo.

D.   Verigo sprostimo in namažemo z nmilnico.

E.   Verigo manj napnemo.

 

 
9. [3.1] Kako lahko danes najhitreje komuniciramo z drugo

razdaljo? 
 
A.   Po pošti. 
B.   Preko telefona.
C.   Po elektronski pošti.
D.   Preko faksa.
 
 
 

10. [21.3] Zakaj izdelke izboljšujemo?
 
A.   Da izboljšamo kakovost in obliko.
B.   Da povečamo prodajo
C.   Da imajo lepši 
D.   Da zadovoljimo želje in potrebe ljudi.
E.   A in D. 
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Zakaj so kmetje na polju včasih porabili veliko več časa za obdelavo 

Ker niso imeli traktorja.  
er so imeli premalo ročnega orodja. 

poznali sodobnih kmetijskih strojev. 
er so se konji (delovne živali) hitro utrudili.  

zelo natančni pri svojem delu. 

letni uporabi kolesa težko poganjamo pedala. Pogledamo verigo, ki 

č napeta. Kaj storimo? 

Verigo podaljšamo z dodatnim členkom 

B.   Verigo sprostimo in namažemo z oljem. 

Verigo prostimo in namažemo z mastjo. 

Verigo sprostimo in namažemo z nmilnico. 

E.   Verigo manj napnemo. 

[3.1] Kako lahko danes najhitreje komuniciramo z drugo osebo na daljšo 

B.   Preko telefona. 
Po elektronski pošti. 
Preko faksa. 

[21.3] Zakaj izdelke izboljšujemo? 

Da izboljšamo kakovost in obliko.  
čamo prodajo. 

Da imajo lepši videz in so bolj udobni. 
D.   Da zadovoljimo želje in potrebe ljudi. 

č časa za obdelavo 

letni uporabi kolesa težko poganjamo pedala. Pogledamo verigo, ki 

osebo na daljšo 



 

11. [42.2] V tretjem nadstropju šole gori. Mi se nahajamo v 1. nadstropju. Kaj 
storimo? 
 
A.   Nič, ker se ogenj ne bo razširil do prvega nadstropja.
B.   Se odpravimo do šolskih dvi
C.   Gremo po požarnih stopnica navzdol in zapustimo šolo.
D.   Beremo navodila požarnega reda in s tem seznanimo še druge.
E.   Gremo po notranjih stopnicah dol in zapustimo šolo.
 
 

12. [29.1] Kateri izdelki ti pomagajo za boljše zdravj
 
A.   Zobna pasta in krtač
B.   Pripomočki za osebno higieno.
C.   Zobna pasta z okusom jagode.
D.   Dišeče milo za roke. 
 

13. [7.3] Zakaj ljudje načrtujejo?
 
A.   Da stvari naredijo do konca.
B.   Da se pravilno lotijo dela.
C.   Da si skrajšajo čas izdelave.
D.   Da se lahko držijo urnika.
E.   B in C. 
 

14. [37.2] Letalo ponoči leti proti pristajalni stezi. Kar naenkrat ugasnejo lu
stezi. Kaj stori pilot? 
 
 
A.   Pokliče v kontrolni stolp in sporo
B.   Naredi en krog okoli steze 
prižgejo. 
C.   Z letalom pristane, kljub temu da pristajalne steze ne vidi ve
D.   Leti toliko časa, da se lu
E.   A in C. 
 
 

15. [39.1] S čim avtomobilu podal
 
A.   Z rednimi servisi in pravilnim vzdrževanjem.
B.   S tehničnimi pregledi
C.   Z ustreznim mazanjem in menjavo olja.
D.   S tem, da ga čim manj uporabljamo in ga parkiramo v garaži.
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V tretjem nadstropju šole gori. Mi se nahajamo v 1. nadstropju. Kaj 

, ker se ogenj ne bo razširil do prvega nadstropja. 
Se odpravimo do šolskih dvigal in zapustimo šolo. 
Gremo po požarnih stopnica navzdol in zapustimo šolo. 
Beremo navodila požarnega reda in s tem seznanimo še druge. 

E.   Gremo po notranjih stopnicah dol in zapustimo šolo. 

[29.1] Kateri izdelki ti pomagajo za boljše zdravje in jih uporabljaš vsak dan?

Zobna pasta in krtačka. 
čki za osebno higieno. 

z okusom jagode. 
e milo za roke.  

črtujejo? 

A.   Da stvari naredijo do konca. 
Da se pravilno lotijo dela. 

čas izdelave. 
Da se lahko držijo urnika. 

či leti proti pristajalni stezi. Kar naenkrat ugasnejo lu
 

e v kontrolni stolp in sporoči situacijo. 
okoli steze in upa, da se luči ponovno 

Z letalom pristane, kljub temu da pristajalne steze ne vidi več. 
časa, da se luči ponovno prižgejo, saj ima še dovolj goriva.

im avtomobilu podaljšamo življenjsko dobo? 

A.   Z rednimi servisi in pravilnim vzdrževanjem. 
nimi pregledi in menjavo gum. 

Z ustreznim mazanjem in menjavo olja.  
čim manj uporabljamo in ga parkiramo v garaži. 

V tretjem nadstropju šole gori. Mi se nahajamo v 1. nadstropju. Kaj 

 

uporabljaš vsak dan? 

i leti proti pristajalni stezi. Kar naenkrat ugasnejo luči na 

 
i ponovno prižgejo, saj ima še dovolj goriva. 

 



 

16. [30.3] Zakaj imajo kmetje 
 
A.   Ker so moderni
B.   Ker omogočajo hitrejšo in poceni obdelavo kmetijskih površin.
C.   Da jim ni potrebno zemlje obdelovati ro
D.   Delo je hitrejše in bolj varno.
E.   Pridelek na polju je
 
 

17. [9.2] Na vrtalnem stroju želimo izvrtati luknjo. Kako to naredimo najbolj varno?
 
A.   Se zaščitimo z o
B.   Uporabimo zašč
C.   Preberemo navodila za varno delo.
D.   Postavimo se č
E.   Uporabimo zaš
 

18. [8.1] Za izdelavo lesene pti
 
A.   Mere. 
B.   Dimenzije. 
C.   Obliko. 
D.   Barvo in material.
 
 

19. [29.3] Zakaj je potrebno pripom
glavnik…) redno menjavati?
 
A.   Ker na trg prihajajo novejši
B.   Ker se obrabijo oziroma jih porabimo.
C.   Ker se zlomijo, poškodujejo, ne delajo dobro.
D.   Ker jih lahko uporabljajo tudi drugi
E.   Ker nam niso ve
 
 

20. [25.2] Mobilni telefon je prenehal delovati. Kaj storim, da bom kupil novega 
ustreznega? 
 
A.   O ponudbi po
B.   Kupim najdražjega.
C.   Na podlagi informacij se odlo
D.   Kupim takega kot ga ima sošolec
E.   Odločim se za 
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Zakaj imajo kmetje danes že vsi traktorje na kmetijah? 

Ker so moderni in bolj izobraženi. 
B.   Ker omogočajo hitrejšo in poceni obdelavo kmetijskih površin.
C.   Da jim ni potrebno zemlje obdelovati ročno.  

Delo je hitrejše in bolj varno. 
E.   Pridelek na polju je bolj kvaliteten in bolj številen. 

[9.2] Na vrtalnem stroju želimo izvrtati luknjo. Kako to naredimo najbolj varno?

čitimo z očali in rokavicami.  
Uporabimo zaščitno haljo ali predpasnik. 
Preberemo navodila za varno delo. 
Postavimo se čim dlje od stroja in previdno vrtamo. 

E.   Uporabimo zaščitna sredstva in navodila.  

[8.1] Za izdelavo lesene ptičje hišice moramo poznati: 

 

Barvo in material. 

Zakaj je potrebno pripomočke za osebno higieno (zobno krta
glavnik…) redno menjavati? 

na trg prihajajo novejši pripomočki. 
B.   Ker se obrabijo oziroma jih porabimo. 
C.   Ker se zlomijo, poškodujejo, ne delajo dobro. 
D.   Ker jih lahko uporabljajo tudi drugi. 

Ker nam niso več všeč in ne opravljajo svojega dela. 

Mobilni telefon je prenehal delovati. Kaj storim, da bom kupil novega 

povprašam prodajalca. 
B.   Kupim najdražjega.  
C.   Na podlagi informacij se odločim za nakup. 

Kupim takega kot ga ima sošolec/sošolka. 
čim se za ugoden telefon iz reklamnega letaka. 

 

ajo hitrejšo in poceni obdelavo kmetijskih površin. 

[9.2] Na vrtalnem stroju želimo izvrtati luknjo. Kako to naredimo najbolj varno? 

ke za osebno higieno (zobno krtačko, 

Mobilni telefon je prenehal delovati. Kaj storim, da bom kupil novega 
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21. [30.1] Kje spomladi najhitreje zraste zelenjava? 
 
A.   V zastekljenem rastlinjaku. 
B.   Na ograjeni njivi v toplih krajih. 
C.   Na domačem vrtu, če dobro zalivamo. 
D.   V lončku pri sobni temperaturi. 
 
 

22. [10.3]  Z recikliranjem papirja dosežemo, da: 
 
A. je manj odpadkov. 
B. je manj uničenih dreves. 
C. je manj onesnaževanja okolja. 
D. varujemo okolje. 
E. so stroški proizvodnje papirja manjši.  

 

Zakaj? 
1. Ker s tem zmanjšamo količino odpadkov in zmanjšamo stroške 

proizvodnje papirja. 
2. Ker s tem zmanjšamo količino odpadkov in omejimo sečnjo dreves. 
3. Ker ni potrebno več sekati dreves, iz katerih se proizvaja papir. 
4. Ker s tem zmanjšamo količino odpadkov. 
5. 1. in 3. 

 
 

23. [33.2] Na sliki sta dve vetrnici (1. in 2.), ki proizvajata električno energijo. Obe 

stojita na istem mestu, ob istem času, imata enak vetrni generator ter enak 

naklon lopatic. Katera proizvede več električne energije pri zmernem vetru?  

 

A.   1., ker ima manj lopatic/krakov, je lažja in se zato lahko hitreje vrti.  

B.   1., ker imajo prave vetrne elektrarne tudi tri krake. 

C.   1., ker se sile, ki delujejo na lopatice bolj enakomerno razporedijo. 

D.   2., ker ima več lopatic/krakov in se zato pri šibkem vetru prej začne vrteti. 

E.   2., ker ima več lopatic/krakov in so sile, ki delujejo na lopatice, večje.  
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24. [24.1] Kje moramo uporabljati zaščitno čelado? 
 
A.   Na gradbišču nakupovalnega centra.  
B.   V rudniku premoga in živega srebra. 
C.   Kjer je nevarnost poškodbe glave. 
D.   Med vožnjo na kolesu. 

 

25. [32.3] Zakaj je bolj primerno ogrevanje stanovanj/hiš na drva, kot na nafto? 
 
A.   Ker je bolj ekološko. 
B.   Ker je ceneje. 
C.   Ker so drva obnovljiv vir energije (gozd). 
D.   Ker je pridelava drv cenejša kot črpanje nafte. 
E.   A in C. 
 
 

26. [30.2] V jeseni oberemo jabolka, ki bi jih radi shranili. Kako jih lahko shranimo 
ali predelamo, da ostanejo čim dlje užitna? 
 
A.   V hladilnici. 
B.   V hladni kleti. 
C.   Naredimo marmelado.  
D.   Jabolka posušimo (suho sadje). 
E.   C in D. 
 

2.                    1. 



 

 
27. [6.1] Na vodi najbolje plava ________.

 
A.   Čoln iz lahkega lesenega materiala. 
B.   Material, ki je lažji od vode.
C.   Plutast zamašek. 
D.   Stiroporna kocka. 
 

28. [18.3] Zakaj pokličemo serviserja, ko se
 
A.   Da zamenja sestavne dele.
B.   Da nam svetuje pri nakupu novega
C.   Da ga lahko popravi.
D.   Da ga naloži in odpelje
E.   Da nam pripelje novega
 
 

29. [5.2] V pol ure želimo pokositi 
 
A.   S škarjami za travo.
B.   S traktorsko kosilnico.
C.   S srpom.  
D.   Z vrtno kosilnico. 
E.   Z ročno/strojno koso
 
 

30. [5.1] Pri izrezovanju novoletnih okraskov iz papirja si 
 
A.   Z nožem za papir. 
B.   S škarjami za papir.
C.   Z olfa nožem.  
D.   Z nožem za karton.
E.   Z rezilnim orodjem.
 
 
 

31. [42.3] Visoke stavbe imajo vgrajena dvigala. Zakaj?
 
A.   Ker je hoja v višja nadstropja bolni
B.   Olajšajo transport gibalno oviranim.
C.   Hitreje prispemo na cilj.
D.   Lahko prepeljemo težja bremena v višja nadstropja.
E.   Zgradbe z dvigali so videti modernejše.
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i najbolje plava ________. 

iz lahkega lesenega materiala.  
B.   Material, ki je lažji od vode. 

 
 

čemo serviserja, ko se nam pokvari pralni stroj? 

A.   Da zamenja sestavne dele. 
a nam svetuje pri nakupu novega. 

C.   Da ga lahko popravi. 
odpelje v servisno delavnico. 

a nam pripelje novega – delujočega. 

V pol ure želimo pokositi majhen travnik velikosti 100m2.  S č

S škarjami za travo. 
B.   S traktorsko kosilnico. 

 
koso na nitko. 

Pri izrezovanju novoletnih okraskov iz papirja si pomagamo: 

 
S škarjami za papir. 

D.   Z nožem za karton.  
E.   Z rezilnim orodjem. 

Visoke stavbe imajo vgrajena dvigala. Zakaj? 

Ker je hoja v višja nadstropja bolnim ljudem škodljiva. 
šajo transport gibalno oviranim. 

Hitreje prispemo na cilj. 
Lahko prepeljemo težja bremena v višja nadstropja. 
Zgradbe z dvigali so videti modernejše. 

 

.  S čim? 
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32. [26.2] Babica pelje Nejca vsako soboto na kosilo v McDonald`s. Kot vemo, se 
tu nabere veliko nepovratne embalaže hrane. Kaj pa je pozitivno? 
 
A.   Babici ni potrebno pomivati posode.  
B.   Babici ni potrebno kuhati. 
C.   Na hrano ni potrebno dolgo čakati. 
D.   Babica ima več časa za druženje z Nejcem. 
E.   A in B. 
 

33. [38.1] S čim se lahko premikamo po kopnem? 
 
A.   Z avtomobilom, vlakom in motorjem. 
B.   S kolesom, motorjem, avtobusom in traktorjem. 
C.   Z osebnimi in javnimi prevoznimi sredstvi. 
D.   Z motornim kolesom, vlakom, avtobusom in avtomobilom. 
 
 

34. [41.3] Kateri način sušenje rok je okolju najbolj prijazen in zakaj? 
 
A.   Brisanje s papirnato brisačo. 
B.   Brisanje z brisačo iz blaga. 
C.   Sušenje z električnim sušilcem za roke. 
D.   Počakamo, da se same posušijo. 
E.   Brisanje v hlače. 
 
Razlog: 
1 – Ker jo lahko ponovno uporabimo in ne ustvarjamo odpadkov. 
2 – Ker ne porablja električne energije. 
3 – Ker so vedno pri roki in je tudi najceneje. 
4 – Ker ne porabljamo električne energije in ne proizvajamo odpadkov. 
5 – Ker ne proizvajamo odpadkov. 
 
 

35. [24.2] Tina je umazala svojo novo bombažno srajco. Kako jo bo oprala in potem 
pospravila v omaro? 
 
A.   Ravnala se bo po simbolih na našitku.  
B.   Oprala jo bo pri temperaturi 30 oC. 
C.   Oprala jo bo ročno in nato posušila na zraku.  
D.   Opere jo v stroju in posuši v sušilcu za perilo. 
E.   Po pranju jo z likalnikom polika. 

 

 


