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Povzetek: 

Spremembe učnega načrta za predmet fizika v osnovni šoli vplivajo na sestavljanje 

preizkusov za nacionalno preverjanje znanja iz fizike, kar je povod za nastanek pričujočega 

diplomskega dela. Učni načrt za fiziko se je spremenil leta 2011. V diplomskem delu je 

narejena primerjava učnih ciljev starega učnega načrta s standardi in cilji v novem učnem 

načrtu, na podlagi nalog, ki so jih reševali učenci na rednem roku 10. maja 2012 in  

naknadnem roku 1. junija 2012. Cilje in standarde iz novega učnega načrta smo najprej 

tabelirali in oštevilčili. Nato smo primerjalno ugotavljali, koliko in kateri cilji, ki so po starem 

učnem načrtu zastopani v preizkusu rednega in naknadnega roka leta 2012, imajo ustrezen 

standard oziroma cilj v novem učnem načrtu. Glavni namen diplomske naloge je ugotoviti, v 

kolikšnem delu se novi učni načrt prekriva s starim v smislu ciljev in standardov, vezanih na 

preizkuse nacionalnega preverjanja znanja iz fizike. Poleg tega v diplomski nalogi poskušamo 

pojasniti razliko med cilji in standardi na konkretnih primerih nalog, da bi s tem omogočili 

učiteljem boljše razumevanje teh dveh pojmov, povezanih z ocenjevanjem znanja učencev. 
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SUMMARY 

Motivation for the diploma thesis comes from the changes in the curriculum for physics in 

elementary school in 2011.These changes affect assembling tests for the national assessment 

of knowledge for physics. The thesis contains a comparison of the old learning objectives 

with standards and objectives of the new curriculum, which are based on the problems in the 

tests of the national assessment of knowledge of physics in year 2012. Objectives and 

standards from new curriculum are put in a table and numbered. We analyse how much and in 

what way the objectives from the old curriculum that were used in the national assessment of 

knowledge in 2012, match the objectives and standards from the new curriculum for physics. 

The main purpose of thesis is to determine to what extent the new curriculum covers the old 

one in terms of objectives and standards related to the tests of national assessment of 

knowledge. Furthermore, we try to explain the difference between objectives and standards on 

concrete examples of tasks and thereby allow teachers to understand better these two concepts 

in relation to the assessment of pupils' knowledge. 
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1. Uvod 
Povod za nastanek diplomskega dela je sprememba učnega načrta v letu 2011. Sestavljavci 

nacionalnega preverjanja znanja morajo za vsako točko v preizkusu za preverjanje znanja 

natanko vedeti, kateri cilj so želeli s to nalogo preveriti, zato morajo nujno upoštevati 

spremembe v učnem načrtu. Da bi bila ta naloga lažja, je v diplomskem delu narejena tabela 

novih oštevilčenih ciljev. Tako k posamezni nalogi ni potrebno z besedilom pisati ciljev 

oziroma standardov, ki jih naloga preverja, ampak vpišemo le številko cilja oziroma 

standarda, kar prihrani veliko časa, prostora in tudi papirja. Predvsem je s takim načinom 

označevanja tako imenovani mrežni diagram, ki povzema osnovne značilnosti posameznega 

preizkusa, bolj kratek in zato preglednejši. Zaradi jasnosti na tem mestu zapišimo, da vedno, 

kadar govorimo o starem učnem načrtu (za fiziko ali za naravoslovje), mislimo na učni načrt, 

ki je bil potrjen konec leta 1998. Besedna zveza novi učni načrt po drugi strani pomeni učni 

načrt, ki je bil potrjen leta 2011 (ponovno tako za fiziko kot za naravoslovje). 

Bolj podrobno sem si ogledala tudi učni načrt za 7. razred (naravoslovje), ki mu prej nisem 

namenjala posebne pozornosti, je pa zagotovo potrebno vedeti, s kakšnim predznanjem 

pridejo (oziroma naj bi prišli) učenci v 8. razred, kjer se začne s poučevanjem samostojnega 

predmeta fizika.  

Med pomembnejše rezultate diplomske naloge sodi določanje ciljev iz prejšnjega učnega 

načrta, ki jih ni moč najti v novem, kar je seveda potrebno upoštevati pri delu učitelja med 

poukom in še bolj pri sestavljanju bodočih preizkusov za NPZ (NPZ = nacionalno preverjanje 

znanja) iz fizike. V preizkusih NPZ se ne sme preverjati vsebin, ki jih po novem učnem načrtu 

ne obravnavajo pri pouku prav vsi učenci.  

V poglavju 1.1 si najprej pogledamo nekaj splošnih značilnosti nacionalnega preverjanja 

znanja. Zanima nas, kakšna je opredelitev nacionalnega preverjanja znanja, kdaj se ta 

preverjanja izvajajo in pri katerih predmetih, kaj želimo z njimi doseči in podobno. V 

poglavju 2 se nahajata tabela 1 in tabela 2, iz katerih je razvidna primerjava med starimi in 

novimi učnimi cilji ter standardi, ki so bili preverjani na nacionalnem preverjanju znanja na 

rednem in naknadnem roku v letu 2012. Analizo primerjave starih in novih učnih ciljev ter 

standardov, preverjanih v nalogah iz preizkusov NPZ leta 2012 na rednem in naknadnem 

roku, predstavimo v 3. poglavju. Sledi še zaključek in na koncu nekaj prilog,tabela z 

oštevilčenimi učnimi cilji iz novega učnega načrt za 7. razred (fizikalne vsebine v predmetu 

naravoslovje), 8. razred in 9. razred ter tabela z oštevilčenimi standardi iz novega učnega 

načrta prav tako za 7., 8. in 9. razred. 

 

1.1 Splošno o nacionalnem preverjanju znanja 
Ob koncu 6. in 9. razreda devetletke se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem 

znanja, s katerim se preverijo doseženi standardi znanja in nekateri operativni cilji, določeni z 

učnim načrtom. Ob koncu tretjega obdobja je tako preverjanje znanja obvezno, se pa ne 

upošteva pri oceni pri pouku. 
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Šolam je omogočeno, da lahko vsako leto z nacionalnim preverjanjem znanja preverijo znanje 

iz skupno šestih predmetov: poleg matematike in slovenščine (oziroma italijanščine ali 

madžarščine na narodno mešanih območjih) še iz štirih tretjih predmetov. Tretji predmet pri 

nacionalnem preverjanju znanja v devetem razredu določi minister tako, da v septembru 

izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta 

Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v 

tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja. Ti predmeti se nato preverjajo 

na vseh slovenskih šolah in sicer tako, da se na vsaki šoli preverja le po en predmet. Kateri 

predmet se preverja na posamezni šoli, določi sočasno v septembru ministrstvo v sodelovanju 

s strokovnjaki z Državnega izpitnega centra. To pomeni, da učenci ne opravljajo preverjanja 

iz vseh štirih tretjih predmetov, ampak le iz enega. Preverjanje znanja iz ostalih treh tretjih 

predmetov pa lahko izvede šola sama takoj po uradnem preverjanju, če tako želi. 

Vsi učenci morajo NPZ reševati ob istem času in pod enakimi pogoji.  

Naloge, ki naj bi vsebinsko, taksonomsko in razvojno v danem času čim bolj optimalno 

obsegale celoten učni načrt predmeta, pripravijo učitelji skupaj s strokovnjaki za posamezne 

predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. 

Glede na to, da je videti, kakor da se dosežki učencev pri tem preverjanju nikjer ne 

upoštevajo, se vprašamo, zakaj država sploh zapravlja denar za take preizkuse. Temeljni cilj 

nacionalnega preverjanja znanja je, da učenci, učitelji, starši in država preverijo, kako so 

učenci uspešni pri doseganju ciljev in standardov, določenimi z učnim načrtom. Tako vidimo, 

katere vsebine so za učence problematične in bi jim morali v prihodnosti nameniti več 

pozornosti ali pa jih izključiti iz učnega načrta in jih pustiti za srednjo šolo. Učitelj lahko na 

podlagi rezultatov učencev na nacionalnem preverjanju znanja presodi ali so njegove metode 

poučevanja primerne in kako bi jih lahko izboljšal. Z NPZ-ji torej želimo [1]: 

 doseči večjo kakovost poučevanja, učenja in znanja, 

 sproti preverjati kakovost učnih načrtov, 

 prispevati k enotnejšim merilom ocenjevanja znanja, 

 naučiti učence kritično presojati lastne dosežke. 

Zdaj se omejimo na NPZ iz fizike, ki je lahko izbran kot tretji predmet. Preizkus NPZ iz 

fizike je sestavljen iz 20 nalog, pri katerih lahko učenec doseže skupaj največ 36 točk. Prvih 

deset nalog je po navadi zaprtega tipa ali pa je dana naloga dopolnjevanja kratkih odgovorov. 

Za vsako nalogo lahko učenec dobi eno točko. Pri naslednjih nalogah lahko učenec doseže do 

štiri točke pri posamezni nalogi, običajno so naloge kratke računske, strukturirane ali naloge s 

slikovnim odgovorom. Čas reševanja preizkusa znaša 60 minut. Pri sestavljanju nalog je do 

zdaj predmetna komisija za fiziko upoštevala, da znanje fizike pomeni razumevanje narave 

okoli nas, zato so bile naloge oblikovane tako, da je bila pravilnost odgovora odvisna 

predvsem od vsebinskega razumevanja in ne toliko od tega, ali se je učenec na pamet naučil 

določenih definicij in enačb. Vsebinsko naloge v preizkusu pokrivajo fizikalne vsebine 

naravoslovja v 7. razredu ter fizike v 8. in 9. razredu brez vsebin ''elektrostatika'' in 

''magnetizem'', ki ob času pisanja preizkusov v pričetku maja načeloma še nista predelani. 
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Učitelji so sicer avtonomni glede vrstnega reda podajanja snovi iz učnega načrta, vendar jih 

velika večina »elektrostatiko« in »magnetizem« obravnava na koncu šolskega leta, med 

drugim tudi zaradi uporabe učbenikov. Deleži navedenih vsebin v preizkusu so določeni v 

skladu z njihovimi deleži v učnem načrtu. Naloge v preizkusu so razvrščene tudi glede na tip 

v štiri skupine; v naloge izbirnega tipa, naloge kratkih odgovorov, naloge s slikovnim 

odgovorom in strukturirane naloge. Naloge so ovrednotene od 1 do 4 točk, za vsako podeljeno 

točko pa je že ob sestavljanju zapisano, katere cilje iz učnega načrta preverja. Po 

taksonomskih ravneh so naloge razvrščene v tri skupine: prva raven (znanje in poznavanje) 

okoli 20 %, druga raven (razumevanje in uporaba) okoli 55 % in tretja raven (analiza, sinteza, 

vrednotenje) okoli 25 %. Največji delež je odmerjen razumevanju in uporabi, ker sta po 

mnenju predmetne komisije z vidika celotne populacije ob zaključku osnovne šole 

razumevanje in sposobnost uporabe znanja na konkretnih primerih najpomembnejša 

popotnica, ki jo učencem lahko da fizika [2]. 

 

2. Primerjava ciljev in standardov novega in starega učnega načrta 
V starem učnem načrtu so bili operativni učni cilji in standardi združeni, v novem učnem 

načrtu pa so cilji in standardi ločeni. Najprej se nam pojavi vprašanje: »Kakšna je sploh 

razlika med ciljem in standardom?« Operativni učni cilji so podlaga za določanje standardov 

znanja. Standardi znanja naj bi bili objektivno preverljivi in glede na to, katerim 'standardom' 

zadošča učenec, mu lahko pripišemo določeno pisno ali ustno oceno. Učni cilji so po drugi 

strani predvsem vodilo učitelju, kaj naj počne med poukom in deloma tudi, kako naj pouk 

izvaja. Standarde znanja torej uporabljamo pri preverjanju in ocenjevanju znanja, operativni 

učni cilji pa zajemajo vse, kar z učenci delamo pri pouku (tudi eksperimentalne vaje in 

vsebine, ki jih ne preverjamo za oceno). Tipični glagoli v ciljih so: »nariše«, »naredi« 

(poskus), »opiše«, »izmeri« in podobno. Tipični glagoli v standardih so: »ve«, »razume«, 

»uporabi (na primeru)« in podobno. 

V tem poglavju se nahajata tabela 1 in tabela 2, ki prikazujeta primerjavo ciljev iz prejšnjega 

učnega načrta in ciljev oziroma standardov iz zdaj veljavnega učnega načrta, glede na 

posamezne naloge, ki so jih učenci reševali na nacionalnem preverjanju znanja na rednem in 

naknadnem roku v letu 2012. 

Ker z NPZ preverjamo, kakšno je znanje nekega predmeta, bi morali pri vsaki nalogi 

preverjati nek standard iz učnega načrta, saj so standardi namenjeni določanju nivoja znanja. 

V starih učnih načrtih za fiziko na žalost niso bili napisani standardi, ampak le operativni učni 

cilji. Seveda se da vsakemu cilju pripisati ustrezen standard, o čemer govorimo več v 

nadaljevanju.  

Z nacionalnim preverjanjem znanja iz fizike po starih učnih načrtih se je preverjalo samo 

obvezne operativne cilje in ne izbirnih operativnih ciljev. V novem učnem načrtu so definirani 

tudi standardi, ki jih v prejšnjem učnem načrtu ni bilo. Zato naj bi se v bodočih preizkusih 

NPZ za fiziko preverjalo le standarde iz učnega načrta. Za nekatere obvezne vsebine obstajajo 

le operativni učni cilji, a v učnem načrtu ni ustreznih standardov. Ker naj bi NPZ preverjal 
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celoten učni načrt, bodo naloge v primeru, da ni ustreznega standarda, temeljile na operativnih 

učnih ciljih. Predmetna komisija za fiziko v tem primeru eksplicitno ali implicitno pretvori 

določen operativni cilj v standard. V tabeli 1in tabeli 2so po novem učnem načrtu zapisani 

minimalni standardi pisani s krepkim tiskom, ki jih pri ocenjevanju učitelji uporabljajo kot 

osnovo za pozitivno oceno. 

Če v učnem načrtu za določen operativni učni cilj ni ustreznega standarda, ga lahko učitelj 

oblikuje sam. Poglejmo si to na primeru. Pri obravnavanju risanja sil v osmem razredu obstaja 

cilj, ki se glasi: »Učenec pozna pojem težišče«. Ustrezni standard za ta cilj bi bil na primer: 

»Učenec zna določiti težišče telesa.« Učenci v osnovni šoli še ne znajo računsko določiti 

težišča, zato to počnejo eksperimentalno ali načrtovalno. Z obešanjem telesa v več izbranih 

točkah se težišče telesa lahko določi eksperimentalno. Če je telo pravilne oblike, se težišče 

lahko določi tudi načrtovalno. Zato lahko učitelj razdeli standard na minimalnega in višjega. 

Minimalni standard bi bil ta, da učenec zna določiti težišče telesa eksperimentalno. Višji 

standard pa bi lahko zahteval to, da učenec iz simetrije telesa in z načrtovanjem določi težišče 

telesa. 

Primerjava standardov in ciljev iz novega učnega načrta s cilji iz starega učnega načrta je 

narejena za naloge preizkusa nacionalnega preverjanja znanja iz fizike na rednem roku, dne 

10. maj 2012, ki se ga je udeležilo vsega skupaj 4.421 učencev, od tega 4.342 osnovnošolcev 

in 79 odraslih, in za naloge naknadnega roka, dne 1. junija 2012. Tega roka se je udeležilo 54 

učencev, od tega 49 osnovnošolcev in 5 odraslih. [3] 

Primerjavo ciljev zaradi obilice besedila podajamo v obliki tabele, ker bi bilo sicer besedilo 

slabo pregledno. Operativni cilji in standardi novega učnega načrta so izpisani v prilogah na 

koncu diplomskega dela. 

 

Tabela 1: Prepis ciljev starega učnega načrta v standarde in cilje novega učnega načrta za 

redni rok NPZ iz fizike leta 2012. V prvih štirih stolpcih je številka naloge oziroma dela 

naloge in število točk za nalogo oziroma del naloge. V petem stolpcu je izpisan operativni cilj 

po starem učnem načrtu, v šestem in sedmem stolpcu sta številki ustreznega operativnega cilja 

oziroma standarda v novem učnem načrtu. 

Naloga Točke Stari cilj Novi cilj 
Novi 

standard 

1 1 1 1 Zna opredeliti pojme svetilo, osvetljeno telo, svetilni snop, 

svetlobni curek in žarek ter senco in polsenco telesa; 

7.003 NI 

2 2 1 1 Ve, da je raztezek vzmeti odvisen od sile. Odvisnost raztezka 

ponazori na grafu. 

8.044, 

8.046 

S8.039 

3 3 1 1 

Pozna dogovor o enoti za silo in zna iz znane mase telesa 

določiti težo. 

8.041, 

8.042 

S8.028, 

S8.029 
Ve, da je raztezek vzmeti odvisen od sile. Odvisnost raztezka 

ponazori na grafu. 

8.044, 

8.046 

S8.039 

4 4 1 1 Opredeli specifično toploto in enoto zanjo: J/kg K 9.048 NI 

5 5 1 1 Pove, da se s temperaturo spreminja dolžina paličastih teles. 9.041 S9.044 
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6 6 1 1 Loči premo in krivo gibanje. 8.029 NI 

7 7 1 1 Pove, da med dvema telesoma deluje privlačna sila. NI NI 

8 8 1 1 
Pozna zgodovinski razvoj astronomije in nekatere znane 

astronome. 

8.027 S8.025 

Pove, da se telesa gibljejo okoli Sonca po elipsah. 8.021 S8.016 

9 9 1 1 
Pozna vlogo varovalke. 9.068 S9.070 
Pove, kaj je kratek stik. 9.067 S9.060 
Loči med vzporedno in zaporedno vezavo elementov v krogu. 9.078 S9.071 

10 10 1 1 
Zna zapisati energijski obračun za nekatere izvire. 9.083 S9.079 

Pozna energijski zakon v razširjeni obliki:    e   m   . 9.083 S9.079 

11 

11.1 

2 

1 
Spozna pojem frekvenca zvoka in ve, da zvok točno določene 

frekvence imenujemo ton; seznani se tudi s pojmom šuma. 

NI NI 

Ve, kaj sta valovna dolžina in frekvenca valovanja. NI NI 

11.2 1 Spozna pojem frekvenca zvoka in ve, da zvok točno določene 

frekvence imenujemo ton; seznani se tudi s pojmom šuma. 

NI NI 

11.3     
11.4     

12 

12.1 

3 

1 
Ve, da je sila vzgona enaka teži izpodrinjene tekočine, in 

pozna njeno smer. 

8.082 S8.069 

Pozna in našteje enote za prostornino. NI S8.050 

12.2 1 
Ugotovi, da je telo v ravnovesju ali ne. 8.053, 

8.054 

S8.040 

Matematično izrazi pogoj za ravnovesje. 8.055 S8.043 

12.3 1 
Ugotovi, da je telo v ravnovesju ali ne. 8.053, 

8.054 

S8.040 

Matematično izrazi pogoj za ravnovesje. 8.055 S8.043 

12.4     

13 

13.1 

2 

1 Izračuna tlak iz sile in ploskve in zna uporabiti zapis     . 8.064 S8.056 
13.2 1 Izračuna tlak iz sile in ploskve in zna uporabiti zapis     . 8.064 S8.056 

13.3     
13.4     

14 

14.1 

2 

1 

Opredeli maso snovi, navede merske enote zanjo in 

priprave za merjenje. 

8.066 S8.051 

Seznani se z metodami in oblikami dela pri fiziki. 8.002 S0.015, 

S0.018 

14.2 1 

Opredeli maso snovi, navede merske enote zanjo in 

priprave za merjenje. 

8.066 S8.051 

Seznani se z metodami in oblikami dela pri fiziki. 8.002 S0.015, 

S0.018 

14.3     
14.4     

15 

15.1 

3 

1 

Pove, da je  sprememba potencialne energije odvisna od 

višinske razlike med začetno in končno lego telesa 

9.026 S9.033 

Našteje telesa in pojave, pri katerih se spremeni potencialna 

energija. 

NI S9.036 

15.2 1 Pove, da trenje in upor vplivata na gibanje. 8.056 S8.042 
Zna uporabiti enačbo      . 9.028 S9.038 

15.3 1 Pove, da trenje in upor vplivata na gibanje. 8.056 S8.042 
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Pove, od česa sta odvisna trenje in upor. 8.057, 

8.058 

S8.041 

15.4     

16 

16.1 

2 

1 Ugotovi, da z uporabo orodja dela ne zmanjšujemo, ampak 

samo spreminjamo razmerje med silo in potjo. 

9.030 S9.039 

16.2 1 
Zna uporabiti enačbo     . 9.028 S9.038 
Razloži uporabo orodja z izrekom o kinetični in potencialni 

energiji. 

9.031 S9.040 

16.3     
16.4     

17 

17.1 

3 

1 Izpelje zvezo med enotama m/s in km/h. 8.032 S9.008 

17.2 1 Grafično prikaže odvisnost hitrosti od časa in odvisnost poti od 

časa in graf razloži. 

8.034, 

8.035 

S9.012, 

S9.013 

17.3 1 Zna izračunati pospešek        . 9.006, 

9.007 

S9.006 

17.4     

18 

18.1 

3 

1 Zna uporabiti zapis       . 8.031 S9.003 
18.2 1 Zna uporabiti zapis      . 8.031 S9.003 

18.3 1 Zna uporabiti zapis      . 8.031 S9.003 

18.4     

19 

19.1 

2 

1 Uporablja dogovorjena znamenja za risanje posameznih 

delov električnega kroga. 

9.066 S9.063 

19.2 1 Računa električno delo in električno moč:  e    ;     ; 

 e     ; 

Ae = Pt. Ve, da je enota za moč vat (W). 

9.085 S9.083 

19.3     
19.4     

20 

20.1 

4 

1 

Pove, da večje število zaporedno vezanih porabnikov 

zmanjša tok skoznje, če je izvir stalen. 

9.079 S9.067 

Izračuna skupni upor zaporedno vezanih upornikov: 

   
1
  

2
    n  

9.080 S9.077 

20.2 1 
Pozna izrek o ohranitvi naboja. 9.065 NI 

Pove, da skozi zaporedno vezane elemente električnega 

kroga teče enak tok:    
1
  2     n . 

9.081 S9.068 

20.3 1 

Ve, da je pri zaporedni vezavi na uporniku z večjim 

uporom večja napetost. 

9.081 S9.068 

Pozna zakonitosti delitve napetosti pri zaporedno vezanih 

upornikih:           . 

9.081 S9.068 

20.4 1 

Pozna Ohmov zakon. Opredeli upor kot količnik med 

električno napetostjo in električnim tokom      . 

9.077 S9.082 

Pozna zakonitosti delitve napetosti pri zaporedno vezanih 

upornikih:            . 

9.081 S9.068 
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Tabela 2: Prepis ciljev starega učnega načrta v standarde in cilje novega učnega načrta za 

naknadni rok NPZ iz fizike leta 2012. V prvih štirih stolpcih je številka naloge oziroma dela 

naloge in število točk za nalogo oziroma del naloge. V petem stolpcu je izpisan operativni cilj 

po starem učnem načrtu, v šestem in sedmem stolpcu sta številki ustreznega operativnega cilja 

oziroma standarda v novem učnem načrtu. 

Naloga Točke Star cilj Nov cilj 
Nov 

standard 

1 1 1 1 
Spozna funkcijo očal (nastanek ostre slike na očesnem ozadju 

pri neprilagodljivi očesni leči). 

8.018 S8.010, 

S8.011 
Seznani se s preprosto zgradbo človeškega očesa. 8.018 S8.010 

2 2 1 1 

Spozna, da svetloba posreduje sliko okolice; predmet vidimo v 

odbiti svetlobi – slika v ravnem zrcalu. 

7.002, 

8.013 

S7.003, 

S8.006 
Zna skicirati potek svetlobnega žarka pri odboju na ravni 

ploskvi in pri prehodu iz ene snovi v drugo. 

8.013, 

8.015 

S8.006, 

S8.007 

3 3 1 1 Spozna, da je hrup neprijeten zvok, in se seznani s škodljivost 

jo hrupa in načini preprečevanja le-tega (zvočna izolacija); 

7.012, 

7.013 

S7.008 

4 4 1 1 Ugotovi, da je telo v ravnovesju ali ne. 8.053, 

8.054 

S8.040 

5 5 1 1 Zna uporabiti zapis:      . 8.068 S8.054 

6 6 1 1 Loči točkovno, ploskovno in prostorsko porazdeljene sile. 8.049 S8.034 

7 7 1 1 Opiše primere pretvarjanja energije. 9.051 NI 

8 8 1 1 Zna izračunati hitrost. 8.031 S9.003 
Izpelje zvezo med enotama m/s in km/h. 8.032 S9.008 

9 9 1 1 Grafično prikaže odvisnost hitrosti od časa in odvisnost poti 

od časa in graf razloži. 

8.034, 

8.035 

S9.012, 

S9.013 

10 10 1 1 Razlikuje pojme planet, komet, meteor, zvezda, galaksija in 

našteje bližnje planete. 

8.019 S8.013, 

S8.015 

11 

11.1 

1 

1 Pozna zgodovinski razvoj astronomije in nekatere znane 

astronome. 

8.027 S8.025 

11.2     
11.3     
11.4     

12 

12.1 

2 

1 

Ve, da je raztezek vzmeti odvisen od sile. Odvisnost raztezka 

ponazori na grafu 

8.044, 

8.046 

S8.039 

Iz narisanega grafa zna odčitati neznane vrednosti. 0.005 S0.026 

Pozna dogovor o enoti za silo in zna iz znane mase telesa 

določiti težo. 

8.041, 

8.042 

S8.028, 

S8.029 

12.2 1 

Ve, da je raztezek vzmeti odvisen od sile. Odvisnost raztezka 

ponazori na grafu 

8.044, 

8.046 

S8.039 

Iz narisanega grafa zna odčitati neznane vrednosti. 0.005 S0.026 
Pozna dogovor o enoti za silo in zna iz znane mase telesa 

določiti težo. 

8.041, 

8.042 

S8.028, 

S8.029 

12.3     
12.4     

13 13.1 4 1 Ugotovi, da je telo v ravnovesju ali ne. 8.053, 

8.054 

S8.040 
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Določi rezultanto vzporednih sil grafično in računsko, če sta 

dani sili usmerjeni v isto smer in če sta dani sili usmerjeni 

v nasprotno smer. 

8.061, 

8.062 

S8.044, 

S8.045 

13.2 1 
Določi rezultanto vzporednih sil grafično in računsko, če sta 

dani sili usmerjeni v isto smer in če sta dani sili usmerjeni 

v nasprotno smer. 

8.061, 

8.062 

S8.044, 

S8.045 

13.3 1 
Določi rezultanto vzporednih sil grafično in računsko, če sta 

dani sili usmerjeni v isto smer in če sta dani sili usmerjeni 

v nasprotno smer. 

8.061, 

8.062 

S8.044, 

S8.045 

13.4 1 

Določi rezultanto vzporednih sil grafično in računsko, če sta 

dani sili usmerjeni v isto smer in če sta dani sili usmerjeni 

v nasprotno smer. 

8.061, 

8.062 

S8.044, 

S8.045 

Pozna zvezo med vsoto zunanjih sil, maso in pospeškom 

    . 

9.011 S9.015 

Ugotovi, da je telo v ravnovesju ali ne. 8.053, 

8.054 

S8.040 

14 

14.1 

2 

1 
Pove, da se energija pretvarja iz ene oblike v drugo in da 

se celotna energija v zaprtem sistemu ohranja. 

9.028 S9.038 

Opiše primere pretvarjanja energije. 9.051 NI 

14.2 1 
Pove, da se energija pretvarja iz ene oblike v drugo in da 

se celotna energija v zaprtem sistemu ohranja. 

9.028 S9.038 

Opiše primere pretvarjanja energije. 9.051 NI 

14.3     
14.4     

15 

15.1 

4 

1 Izračuna delo, kadar je sila vzporedna s potjo. 9.022 S9.030 

15.2 1 Izračuna delo, ki je potrebno za spremembo potencialne 

energije, po zapisu       . 

9.027 S9.033 

15.3 1 Pove, da se energija pretvarja iz ene oblike v drugo in da 

se celotna energija v zaprtem sistemu ohranja. 

9.050 S9.056 

15.4 1 

Pove, da se energija pretvarja iz ene oblike v drugo in da 

se celotna energija v zaprtem sistemu ohranja. 

9.050 S9.056 

Izračuna delo, ki je potrebno za spremembo potencialne 

energije, po zapisu      . 

9.027 S9.033 

16 

16.1 

3 

1 Iz narisanega grafa zna odčitati neznane vrednosti. 0.005 S0.026 

16.2 1 Iz narisanega grafa zna odčitati neznane vrednosti. 0.005 S0.026 

Zna uporabiti zapis      . 8.031 S9.033 

16.3 1 Iz narisanega grafa zna odčitati neznane vrednosti. 0.005 S0.026 
Zna uporabiti zapis      . 8.031 S9.033 

16.4     

17 

17.1 

2 

1 Pove, da trenje in upor vplivata na gibanje. 8.056 S8.042 

17.2 1 

Razlikuje vrsto gibanj glede na rezultanto zunanjih sil. (Premo 

in krivo gibanje, kroženje.) 

8.029 NI 

Zna narisati zunanje sile, ki delujejo na opazovano telo, in 

določiti rezultanto. 

8.051, 

8.061, 

8.062 

S8.035, 

S8.044, 

S8.045 
17.3     
17.4     

18 18.1 3 1 Pove, da je električni upor lastnost upornikov. 9.075 NI 
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Ve, da je pri zaporedni vezavi na uporniku z večjim 

uporom večja napetost. 

9.081 S9.068 

Pozna zakonitosti delitve napetosti pri zaporedno vezanih 

upornikih:           . 

9.081 S9.068 

18.2 1 

Pove, da je električni upor lastnost upornikov. 9.075 NI 
Ve, da je pri zaporedni vezavi na uporniku z večjim 

uporom večja napetost. 

9.081 S9.068 

Pozna zakonitosti delitve napetosti pri zaporedno vezanih 

upornikih:            . 

9.081 S9.068 

18.3 1 

Pove, da je električni upor lastnost upornikov. 9.075 NI 

Ve, da je pri zaporedni vezavi na uporniku z večjim 

uporom večja napetost. 

9.081 S9.068 

Pozna zakonitosti delitve napetosti pri zaporedno vezanih 

upornikih:            . 

9.081 S9.068 

18.4     

19 

19.1 

3 

1 Računa električno delo in električno moč: e    ;     ; 

 e     ;. Ve, da je enota za moč vat (W). 

9.085 S9.083 

19.2 1 

Pove, da z električnim delom dosežemo energijske 

spremembe. Zna izračunati porabo električnega dela. 

9.083, 

9.085 

S9.079, 

S9.083 

Računa električno delo in električno moč:  e    ;     ; 

 e     ;. Ve, da je enota za moč vat (W). 

9.085 S9.083 

19.3 1 

Pove, da z električnim delom dosežemo energijske 

spremembe. Zna izračunati porabo električnega dela. 

9.083, 

9.085 

S9.079, 

S9.083 

Računa električno delo in električno moč:  e    ;     ; 

 e     ;. Ve, da je enota za moč vat (W). 

9.085 S9.083 

19.4     

20 

20.1 

2 

1 Uporablja dogovorjena znamenja za risanje posameznih 

delov električnega kroga. 

9.066 S9.063 

20.2 1 

Izračuna skupni upor dveh ali več enakih vzporedno vezanih 

upornikov. Ve, da je skupni upor vzporedno vezanih 

upornikov manjši od najmanjšega : 
 

 
 

 

  
 

 

  
.         Pozna 

zakonitosti cepitve toka vzporedno vezanih upornikih. Ve, 

da skozi manjši upor teče večji tok:              . 

9.082 S9.071, 

S9.074 

20.3     
20.4     

 

Da bo bolj jasno, kaj tabeli 1 in 2 prikazujeta, si oglejmo dva primera bolj podrobno. 

Za prvi primer vzemimo 3. nalogo naknadnega roka (tabela 2). Stari cilj, ki je bil preverjan s 

to nalogo, se glasi: »Spozna, da je hrup neprijeten zvok, in se seznani s škodljivostjo hrupa in 

načini preprečevanja le-tega (zvočna izolacija);«V naslednjem stolpcu v tabeli so podane 

številke ciljev iz novega učnega načrta, ki najbolj ustrezajo učnemu cilju iz starega učnega 

načrta. V tem primeru sta to cilja s številkama 7.012 in 7.013, ki ju preverjamo s standardom 

S7.008. Pomen teh številk razberemo iz tabel 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9 v prilogah. 
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7.012: Zavedajo se problematike onesnaženja s hrupom in nevarnosti trajnih poškodb sluha. 

7.013: Razumejo pomen in spoznajo načine varovanja okolja pred hrupom (npr. zvočna 

izolacija) ter razmišljajo, kako lahko sami prispevajo k zmanjšanju hrupa v neposrednem 

okolju. 

S7.008: Našteje posledice zaradi onesnaženja s hrupom in pozna različne načine zaščite pred 

hrupom. 

V tem primeru se je star cilj ustrezno preslikal v nove cilje in standard. 

 

V naslednjem primeru poglejmo, da preslikava starega cilja v nove ni popolna. Poglejmo 

nalogo 15c na naknadnem roku (tabela 2). 

Stari učni cilj :Pove, da se energija pretvarja iz ene oblike v drugo in da se celotna energija v 

zaprtem sistemu ohranja. 

Ustrezni novi učni cilji in standardi so 9.050 in S9.056. 

9.050: Razloži, da se lahko energija teles pretvarja iz ene oblike v drugo. 

S9.056: Razume, da se energija telesa pretvarja iz ene oblike v drugo in se ne uniči. 

Prvi del starega cilja se ustrezno preslika v nov cilj in standard. To, da se celotna energija v 

zaprtem sistemu ohranja, pa v navedenemu novemu cilju ni omenjeno, niti ni drugega cilja ali 

standarda, kjer bi to bilo napisano. 

3. Analiza nekaterih nalog 
V tem poglavju z nekaj primeri nakažemo,kako se učni cilji, ki so bili preverjani na NPZ leta 

2012, »preslikajo«v operativne učne cilje in standarde novega učnega načrta. Izpostavimo 

tudi nekaj primerov nalog, za katere ustreznih operativnih ciljev oziroma standardov v novem 

učnem načrtu ne najdemo. 

Začnimo s tistimi učnimi cilji, ki jih lahko »preslikamo« v nove.  

Kot prvi primer vzemimo 2. nalogo rednega roka (slika 1). Ustrezne podatke najdemo v 

tabeli1ter v prilogah – od tabele 3 do tabele 9 z oštevilčenimi cilji in standardi za 7., 8. in 9. 

razred. Torej za nalogo 2 iščemo ustrezen nov cilj, ki bo nadomestil cilj iz starega učnega 

načrta. 

Stari cilj: Učenec ve, da je raztezek vzmeti odvisen od sile. Odvisnost raztezka ponazori na 

grafu. 

Temu cilju ustrezajo novi cilji in standardi označeni z 8.044, 8.046 in S8.039: 

8.044: Nariše graf raztezka v odvisnosti od sile in ga razloži. 
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8.046: S poskusom ugotovi, da je raztezek vzmeti premo sorazmeren s silo, ki deluje na vzmet, 

in ga zato lahko uporabimo kot mero za velikost sile (E). 

S8.039: Ve, da je raztezek vzmeti premo sorazmeren s silo, ki deluje na vzmet. 

Naloga 2 

Hookov zakon velja, kadar je raztezek prožnih teles premo sorazmeren s silo. 

Kateri graf kaže tako odvisnost?  

Raztezek Raztezek Raztezek

Sila Sila Sila Sila

Raztezek

Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4
 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A   Graf 1. 

B   Graf 2. 

C   Graf 3. 

D   Graf 4.  

 1 

 

Slika 1: Naloga 2, redni rok 2012 [4]. 

 

Ni težko opaziti, da se stari cilj ustrezno preslika v novega in je celo malo razširjen. V starem 

učnem načrtu cilji in standardi niso bili ločeni, kar se odlično vidi pri tem primeru. Prvi del 

starega »cilja« je oblikovan bolj kot standard, saj uporabimo besedo »ve«. Drugi del starega 

učnega cilja je res cilj tudi v novem učnem načrtu (8.044), saj predstavlja neko aktivnost 

učenca (ponazori). 

Situacija pri 4. nalogi rednega roka 2012je podobna (slika 2, tabela 1). 

Stari učni cilj: Opredeli specifično toploto in enoto zanjo: J/kg K. 

Novi učni cilj: 9.048: Usvoji pojem specifična toplota. 

Pri tem primeru vidimo, da je nov učni cilj malo bolj okleščen, a vseeno zajame bistvo. 

Morda lahko pod besedo »usvoji pojem« vključimo tudi to, da učenec pozna enoto za 

specifično toploto. V novem učnem načrtu pa ni standarda, ki bi ustrezal danemu učnemu 
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cilju, a ga lahko učitelj sam sestavi, na primer: »Učenec ve, kaj predstavlja podatek o 

specifični toploti snovi in to razloži na primeru. V računskih nalogah uporabi podatek o 

specifični toploti snovi.« 

4. naloga 

Specifična toplota železa je 
Kkg

J
 460

 

. V enem stavku razloži, kaj to pomeni. 

 

Odgovor: _________________________________________________________  

 

 1 

 

Slika 2: Naloga 4, redni rok 2012 [4]. 

 

Kot tretji primer poglejmo še 14. nalogo, prav tako na rednem roku 2012 (slika 3, tabela 1).  

14. naloga 

Zala je želela ugotoviti, kolikšna je masa 1 kapljice vode, ki kaplja iz slabo zaprte pipe. V 

merilni valj je nakapljala 50 kapljic. Merilni valj s kapljicami je tehtal 113 g. Koliko v povprečju 

tehta 1 kapljica, če je masa praznega merilnega valja 110 g? 

 

Odgovor: _______________________________________  

 2 

 

Slika 3: Naloga 14, redni rok 2012 [4]. 

Stari učni cilj: Opredeli maso snovi, navede merske enote zanjo in priprave za 

merjenje.(Opredeljen kot minimalni cilj.) 

Novi učni cilj, ki ustreza staremu, najdemo v prilogi pod številko 8.066. Novi standard 

najdemo pod številko S8.051. 

8.066: Izmeri maso telesa (E). 

S8.051: Izmeri maso. (Opredeljen kot minimalni standard.) 

Ustrezen nov cilj oziroma standard se sicer sklada s starim, a je spet zelo okleščen. Ni 

omenjene niti opredelitve mase, niti merske enote. Najbrž je bilo sestavljavcem novega 

učnega načrta samoumevno, da tudi to dvoje spada zraven. 

Kot četrti primer poglejmo še eno nalogo naknadnega roka, npr.13. nalogo (slika 4), vprašanje 

d). 
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13. naloga 

Prva lokomotiva vleče vagone s silo 20 kN v desno, druga jih v desno potiska s silo 15 kN. 
Vlak se giblje premo in enakomerno. 

12

 

a) Kolikšna je sila trenja na vagone? 

 

Odgovor: _______________________________________  

b) S kolikšno silo bi morala vleči vagone ena sama lokomotiva, da bi bil učinek enak? 

 

Odgovor: _______________________________________  

c) Kolikšna je velikost rezultante sil obeh lokomotiv, če prva vleče vagone s silo 20 kN v 
desno, druga pa s silo 15 kN v levo? 

 

Odgovor: _______________________________________  

d) Vlak se ustavi na postaji. Katera od trditev spodaj velja, ko začne prva lokomotiva vleči 
vagone s silo 20 kN v desno, druga lokomotiva pa s silo 15 kN v levo?  

 

 Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A Vagoni mirujejo, ker je rezultanta sil obeh lokomotiv večja od trenja. 

B Vagoni se gibljejo enakomerno, ker je rezultanta sil obeh lokomotiv enaka trenju. 

C Vagoni mirujejo, ker je rezultanta sil obeh lokomotiv manjša od trenja. 

D  Vagoni se gibljejo enakomerno pospešeno, ker je rezultanta sil lokomotiv večja od trenja. 

 4 

 

Slika 4: Naloga 13, naknadni rok 2012 [4]. 

Stari učni cilj: Ugotovi, da je telo v ravnovesju ali ne. (Minimalni cilj.) 

Ustrezajo novi učni cilji in standardi pod številkami 8.053, 8.054 ter S8.040. 

8.053: Ugotovi, ali so sile, ki delujejo na telo, v ravnovesju. 

8.054: Razume, da telo miruje ali pa se giblje premo in enakomerno, če so sile na telo v 

ravnovesju. 
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S8.040: Ve, da telo miruje ali se giblje premo enakomerno, če je vsota vseh zunanjih sil, ki 

delujejo nanj, enaka nič. 

Ta stari učni cilj se lepo preslika v novega, oziroma več novih in mislim, da dodatni komentar 

ni potreben. 

Kot zadnji primer naloge, kjer se stari in novi cilji ujemajo, poglejmo 20. Nalogo naknadnega 

roka (slika 5), vprašanje b). 

Naloga 20 

Na izvir so vzporedno vezani trije uporniki z upori R1 = 30 Ω , R2 = 150 Ω in R3 = 90 Ω. 

a) Nariši shemo te vezave. 

 

 

 

 

b) Skozi upornik R3 teče tok 200 mA. Kolikšen tok teče skozi upornik R1 ? 

 

 

 

Odgovor: ____________________________________  

 2 

 

Slika 5: Naloga 20, naknadni rok 2012 [4]. 

Stari učni cilj 1: Izračuna skupni upor dveh ali več enakih vzporedno vezanih upornikov. Ve, 

da je skupni upor vzporedno vezanih upornikov manjši od najmanjšega : 
 

 
 

 

  
 

 

  
 . 

Stari učni cilj 2: Pozna zakonitosti cepitve toka vzporedno vezanih upornikih. Ve, da skozi 

manjši upor teče večji tok:           . 

Ustrezni novi učni cilji in standardi so 9.082, S9.071 in S9.074. 

9.082: S poskusi razišče zakonitosti delitve toka skozi vzporedno vezane porabnike, 

spreminjanje toka skozi izvir, če se število vzporedno vezanih porabnikov povečuje in 

primerjajo napetost izvira z napetostjo na porabnikih (E). 

S9.071: Loči vzporedno in zaporedno vezavo porabnikov v električnem krogu in pozna nekaj 

njunih zakonitosti. 
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S9.074: Uporabi zakonitost delitve toka pri vzporedno vezanih porabnikih. 

Cilji iz prejšnjega učnega načrta se ustrezno »preslikajo« v cilje in standarde iz novega. 

 

Zdaj se posvetimo še nalogam, ki jim po novem učnem načrtu ne moremo najti niti ustreznega 

cilja niti standarda, ki bi bil preverjan.  

Začnimo z rednim rokom, kjer se pri 7. nalogi (slika 6) primeri, da v novem učnem načrtu ni 

ustreznega cilja niti ustreznega standarda.  

7. naloga 

Na vsaki sliki je s krogom narisana Zemlja in teži dveh enakih teles. Na kateri sliki sta pravilno 
prikazani teži teles na različnih mestih okoli Zemlje? 

A B C D

 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A   Na sliki A. 

B   Na sliki B. 

C   Na sliki C. 

D   Na sliki D. 

 1 

 

Slika 6: Naloga 7, redni rok 2012 [4] 

 

Naloga je preverjala dosego cilja: Učenec pove, da med dvema telesoma deluje privlačna sila. 

Čeprav podobnega cilja ni moč najti v novem učnem načrtu, mislim, da učitelj to učencem 

vseeno razloži pri obravnavi sile teže, če ne takrat, pa zagotovo pri obravnavi elektrostatike, 

ko govori o pozitivnem in negativnem električnem naboju. Z vidika NPZ se lahko opremo le 

na obravnavo sile teže, ker se običajno elektrostatika obravnava šele po odpisanem preizkusu 

NPZ.  Možno tudi, da učitelj to omeni pri magnetni sili na koncu 9. razreda, a se ta snov 

velikokrat izpusti zaradi pomanjkanja časa. 

Naslednji podoben primer najdemo pri celotni 11 nalogi na rednem roku (slika 7), kjer sta bila 

preverjana naslednja cilja iz starega učnega načrta: 
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11. naloga 

Na sliki so narisane časovne odvisnosti odmikov delcev zraka za tri zvoke, ki jih je slišal 

Marko. Enote na vseh treh grafih so enake. 

 

a) Katero vrsto zvokov je slišal Marko?  

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A   Šum. 

B   Ton. 

C   Zven. 

D   S slike se o tem ne da sklepati. 
 

b) V katerem od zaporedij spodaj so zvoki urejeni od tistega z najnižjo do tistega z najvišjo 
frekvenco!  

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

A   Zvok 1, zvok 3, zvok 2. 

B   Zvok 2, zvok 1, zvok 3. 

C   Zvok 2, zvok 3, zvok 1. 

D   Zvok 3, zvok 1, zvok 2. 

 2 

 

Slika 7: Naloga 11, redni rok 2012 [4] 

1) Učenci spoznajo pojem frekvenca zvoka in vedo, da zvok točno določene frekvence 

imenujemo ton; seznanijo se tudi s pojmom šuma. 

2) Učenec ve, kaj sta valovna dolžina in frekvenca valovanja. 

Prej so to učenci obravnavali že v 7. razredu, zdaj je videti, da se učenec s pojmi frekvenca 

valovanja, valovna dolžina, ton, šum in zven sploh ne spozna, čeprav se tudi po novem učnem 

načrtu zvok in valovanje obravnava v 7. razredu. 

Zvok 1:

Zvok 3:

Zvok 2:

O
d
m

ik

Čas

Čas

Čas

O
d
m

ik
O

d
m

ik
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Kaj je frekvenca valovanja in valovna dolžina učitelj najbrž razloži pri obravnavi novega cilja 

s številko 7.014, ki pravi: »Spozna in primerja valovanje na vrvi, dolgi vzmeti, na vodni 

gladini.«, čeprav to ni eksplicitno zapisano. 

Ostalih primerov, ko ne bi našla ne primernega cilja niti standarda, ni. Se pa najdejo še 

primeri, ko za nek cilj iz starega učnega načrta najdemo ustrezen standard, ne pa cilja in 

obratno. Takim primerom nisem posvečala preveč pozornosti, saj to pomeni, da se neka snov 

pri pouku zanesljivo obravnava, a ni napisana med cilje in med standarde (za vsak cilj naj bi 

znal vsak učitelj sam določiti ustrezni standard). 

4. Zaključek 
Že v uvodu je omenjeno, da je temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja, da učenci, 

učitelji, starši in država preverijo, kako uspešni so učenci pri doseganju ciljev in standardov, 

določenimi z učnim načrtom. Tako vidimo, katere vsebine so za učence problematične in bi 

jim morali v prihodnosti nameniti več pozornosti. Namen nacionalnega preverjanja znanja je 

smiseln in uporaben, ne moremo pa biti prepričani ali je res dosežen. Glede na to, da učenci v 

njem ne vidijo nekega pomena, saj se ne upošteva pri oceni, se pri reševanju nalog nekateri ne 

potrudijo oziroma se iz nalog norčujejo, zato lahko dobimo popačene podatke. Nekateri 

pravijo, da si tudi učenci sami želijo ugotoviti, koliko so sposobni glede na ostale učence v 

Sloveniji, jaz pa mislim, da takih ni zelo veliko oziroma so še premladi, da bi jih to dovolj 

motiviralo za resno reševanje nalog, zato bi se morala ta dejstva nekako upoštevati. Ravno 

zato, ker nekateri učenci ne jemljejo preizkusa resno, samo uspeh na NPZ preizkusih najbrž 

ne bi smel vplivati na miselnost o kakovosti določenih šol in učiteljev, saj na to vpliva še 

veliko ostalih dejavnikov. 

Med pisanjem tega dela se mi je večkrat porodilo tudi vprašanje, ali je bil nov učni načrt sploh 

potreben? Čeprav sta si stari in novi učni načrt na prvi pogled zelo podobna, obstajajo 

pomembne razlike med njima. Zelo mi je všeč nova razporeditev obravnavanja tem. 

Dobrodošla sprememba je tudi bolj natančna razdelitev med cilji in standardi, ki je v veliko 

pomoč učitelju pri delu, zato lahko zaključim, da je bil nov učni načrt potreben. V 

diplomskem delu smo ugotovili, da se večina učnih ciljev iz starega učnega načrta preslika 

bodisi v učne cilje ali standarde novega učnega načrta. Nekateri cilji iz starega učnega načrta 

imajo v novem učnem načrtu ustrezne učne cilje in standarde. Seveda učnih ciljev in 

standardov v novem učnem načrtu ni za tiste vsebine, ki jih v novem učnem načrtu ni, a so 

bile v starem učnem načrtu. 

V literaturi [3] najdemo podatke o povprečnem številu doseženih točk pri NPZ preizkusu iz 

fizike leta 2012 - pri rednem roku so učenci dosegli povprečno 39,07% točk, pri naknadnem 

pa 40,65 %, kar uvršča naloge iz fizike med najslabše reševane naloge na nacionalnem 

preverjanju znanja leta 2012. Morda bo delo po novem učnem načrtu le pripomoglo k večji 

uspešnosti učencev vsaj na NPZ preizkusih iz fizike, ki so jih učenci do sedaj relativno slabo 

reševali. 
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Priloge 
V prilogah smo zbrali operativne cilje novega učnega načrta tako za naravoslovje (tabela 3), 

kakor za fiziko (tabela 4 in tabela 5). Tabelam ciljev sledijo tabele, v katerih so zbrani 

standardi iz novega učnega načrta tako za naravoslovje (tabela 6) kot tudi za fiziko (tabela 8 

in tabela 9). V tabeli 7 najdemo splošne standarde za 8. in 9. razred. Vseh sedem tabel je 

organiziranih tako, da je v prvem stolpcu širša vsebina (če je v učnem načrtu izpisana),v 

drugem zaporedna številka cilja ali standarda (številka pred piko označuje razred,številka za 

piko zaporedno številko, črka S pred številko poudari, da gre za standard), v tretjem je 

besedilo cilja oziroma standarda, v zadnjih treh stolpcih z oznakami M, T in V je prostor za 

označevanje, ali je nek cilj oziroma standard minimalni (M), temeljni (T) ali višji (V). Teh 

stolpcev nismo izpolnjevali. Vsak učitelj lahko sam zase ali v dogovoru s kolegi iz kolektiva 

oziroma študijske skupine označi, kam sodi posamezni cilj ali standard. 

 

Tabela 3: Operativni cilji v novem učnem načrtu za naravoslovje, 7. razred. Cilje smo 

oštevilčili (drugi stolpec), v prvem stolpcu je napisano širše področje, v katerega spada 

posamezni cilj. V tretjem stolpcu je opisan posamezen cilj, zadnji trije stolpci pa so prazni in 

služijo temu, da si vsak učitelj sam označi, kaj so zanj minimalni (M), temeljni (T) ali višji 

(V) cilji. [6] 

Vsebina 
Številka 

cilja 
Cilj M T V 

ENERGIJA 
Svetloba in 

barve 

7.001 Spozna, da svetlobna energija lahko povzroča segrevanje snovi, 

spremembe agregatnega stanja, spremembe snovi (npr. 

fotosinteza, porumenitev časopisnega papirja), da lahko 

poganja električni tok (npr. sončne celice na žepnem računalu), 

   

7.002 Spozna, da svetloba posreduje sliko okolice in da so telesa 

vidna, ker oddajajo ali odbijajo svetlobo, 

   

7.003 Spozna, da svetilo lahko oddaja svetlobo na vse strani in 

opredelijo pojme svetilo, osvetljeno telo, svetlobni curek, 

senca, 

   

7.004 Spozna, da je bela svetloba sestavljena iz svetlob mavričnih 

barv, 

   

7.005 Razume, zakaj vidimo površine bele, črne ali obarvane,    
7.006 Spozna, da se svetloba na meji dveh snovi deloma odbije, 

deloma lomi, 

   

7.007 Spozna, da se pri odboju na hrapavi beli površini svetloba 

razprši, na gladki pa se odbije le v eno smer. 

   

Zvok 7.008 Spozna nekaj oddajnikov zvoka (npr. glasilke, strune, radijski 

zvočnik) in sprejemnik zvoka (uho), 

   

7.009 Spozna, da zvok nastane, ko se telo trese (niha), to nihanje pa 

se prenaša na okoliški zrak ali drugo snov, 

   

7.010 Spozna, da se zvok v zraku širi v vseh smereh in da slišimo 

zvok šibkeje, ko se oddaljujemo od zvočila, 

   

7.011 Spozna, da ljudje in živali uporabljamo zvok za izmenjavo 

podatkov (sporazumevanje), 

   



 

 

7.012 Zaveda se problematike onesnaženja s hrupom in nevarnosti 

trajnih poškodb sluha, 

   

7.013 Razume pomen in spoznajo načine varovanja okolja pred 

hrupom (npr. zvočna izolacija) ter razmišljajo, kako lahko sami 

prispevajo k zmanjšanju hrupa v neposrednem okolju. 

   

Valovanje 7.014 Spozna in primerja valovanje na vrvi, dolgi vzmeti, na vodni 

gladini. 

   

7.015 Spozna, da se valovanje na oviri odbije.    
7.016 Spozna, da sta zvok in svetloba valovanji in ugotavljajo 

podobnosti z valovanjem na vodni gladini. 

   

7.017 Spozna, da se z valovanjem prenaša informacija in da je hitrost 

prenosa informacije svetlobnega signala precej večja od hitrosti 

zvočnega signala. 

   

7.018 Spozna uporabno vrednost valovanja pri delovanju 

elektronskih naprav (npr. signal pri TV, radiu, mobilnem 

telefonu, navigacijskem sistemu GPS; prenos v optičnih 

vlaknih, laserji, mikrovalovi). 

   

 

 

Tabela 4: Operativni cilji v novem učnem načrtu za fiziko, 8. razred. Cilje smo oštevilčili 

(drugi stolpec), v prvem stolpcu je napisano širše področje, v katerega spada posamezni cilj. 

V tretjem stolpcu je opisan posamezen cilj, zadnji trije stolpci pa so prazni in služijo temu, da 

si vsak učitelj sam označi, kaj so zanj minimalni (M), temeljni (T) ali višji (V) cilji. Pred 

večjimi vsebinskimi sklopi je naslov sklopa. [5] 

Vsebina 
Številka 

cilja 
Cilj M T V 

UVOD V FIZIKO 
Področja fizike 

in njen pomen 

8.001 Opiše pojave, ki jih preučuje fizika, in uporabo fizike v 

vsakdanjem življenju, znanosti, tehniki, medicini. 

   

Oblike in 

metode dela pri 

fiziki 

8.002 Spozna in se nauči uporabljati metode in oblike dela pri fiziki: 

opazovanje, načrtovanje, merjenje, eksperimentiranje, 

oblikovanje sklepov, interpretacija meritev in izidov poskusov. 

   

8.003 Izvede izbrane poskuse, pri katerih spozna in uporablja metode 

in oblike dela pri fiziki s poudarkom na opazovanju, 

eksperimentiranju, merjenjih ter interpretaciji meritev in izidov 

poskusov (E). 

   

Merjenje in 

merski sistem 

8.004 Opredeli pojme: fizikalna količina, fizikalna enota in merska 

priprava. 

   

8.005 Prepozna izbrane fizikalne količine.    
8.006 Samostojno izvede meritev dolžine ali časa, izračunajo 

povprečno vrednost in grobo ocenijo napako meritev (E). 

   

8.007 Uporabi ustrezne enote za izbrane fizikalne količine.    
8.008 Usvoji predpone in po predponah ugotovi pretvornike med 

merskimi enotami. 

   

8.009 Spozna, da so izmerjene vrednosti fizikalnih količin nenatančne.    
8.010 Spoznajo smisel in potrebo po enotnem merskem sistemu.    



 

 

Velikostne 

stopnje v nar. 

8.011 Razloži enoto svetlobno leto.    
8.012 Za zapis razmerij uporabi sklepni račun.    

SVETLOBA 

Odbojni in 

lomni zakon 

8.013 S poskusi razišče, kako se svetloba odbija od telesa, in 

analizirajo potek svetlobnega žarka pri odboju na ravnem zrcalu 

(E). 

   

8.014 Razloži nastanek difuznega in zrcalnega odboja.    
8.015 S poskusom razišče, kako se svetloba lomi na meji dveh optični 

različno gostih snovi, in analizira potek svetlobnega žarka pri 

prehodu iz ene snovi v drugo (E). 

   

Lastnosti leč 8.016 Usvoji pojma gorišče in goriščna razdalja zbiralne leče.    
Preslikave z 

zbiralno lečo 

8.017 S poskusi razišče zakonitosti preslikave z zbiralno lečo in 

analizira potek žarkov skozi zbiralno lečo (E). 

   

Camera 

obscura in 

fizikalni model 

očesa 

8.018 Razloži nastanek slike v cameri obscuri in v očesu.    

VESOLJE 

Osončje 8.019 Razloži pojme zvezda, planet, satelit, komet, meteor, galaksija 

ipd. 

   

8.020 Spozna in primerja lastnosti posameznih planetov.    
8.021 Opiše obliko tirnice planetov okoli Sonca.    

Zvezde 8.022 Razloži, da so razdalje do zvezd zelo različne in ugotovijo, da 

zvezde sijejo v različnih barvah. 

   

8.023 Poišče ustrezne vire in poimenujejo osnovna ozvezdja.    
8.024 Razišče, zakaj se lege ozvezdij med letom spreminjajo glede na 

uro opazovanja in letni čas. 

   

8.025 Spozna orientacijo na nebu in uporabo zvezdnih kart.    
8.026 Opazuje nočno nebo in se s pomočjo zvezdne larte orientira na 

nebu (E). 

   

Vesolje 8.027 Opiše zgodovinski razvoj astronomije in delo nekaterih znanih 

astronomov (Ptolemaj, Kopernik, Galileo, Kepler, Newton idr.). 

   

ENAKOMERNO GIBANJE 

Opis gibanja 8.028 Opredeli razliko med gibanjem in mirovanjem opazovanega 

telesa glede na okolico. 

   

8.029 Opiše premo in krivo gibanje.    
8.030 S poskusi usvoji, da je hitrost količnik poti in časa (E).    
8.031 Uporabi enačbo za računanje hitrosti.    
8.032 Obvlada pretvarjanje med enotama za hitrost m/s v km/h in 

obratno. 

   

Premo 

enakomerno 

gibanje 

8.033 Opiše enakomerno in neenakomerno gibanje.    
8.034 Nariše graf, ki prikazuje odvisnost poti od časa, z njega 

preberejo podatke, ga razložijo in razumejo, katero vrsto gibanja 

predstavlja (E). 

   

8.035 Nariše graf, ki prikazuje odvisnost hitrosti telesa od časa, z grafa 

preberejo podatke, graf razložijo in razumejo, kakšno vrsto 

gibanja predstavlja graf (E). 

   

8.036 Uporabi enačbo za računanje poti.    
SILE 



 

 

Opis sil 8.037 Opredeli pojma opazovano telo in okolica.    
8.038 S poskusi ugotovi, da so sile vzrok za spremembo gibanja ali 

oblike telesa in sile poimenujemo po telesih, ki jih povzročajo 

(E). 

   

8.039 Razlikuje med silami, ki delujejo ob dotiku, in silami, ki 

delujejo na daljavo. 

   

Merjenje sil 8.040 Razišče, ali so telesa prožna ali neprožna.    
8.041 Usvoji enoto za silo newton (N) in jo interpretirajo kot težo 100-

gramske uteži. 

   

8.042 Uporabi dogovor za določanje teže telesa z znano maso.    
8.043 Ugotovi, da enako velike sile na izbranem telesu povzročijo 

enake učinke. 

   

Vzmetna 

tehtnica 

8.044 Nariše graf raztezka v odvisnosti od sile in ga razloži.    
8.045 Iz grafa prebere ustrezne podatke.    
8.046 S poskusom ugotovi, da je raztezek vzmeti premo sorazmeren s 

silo, ki deluje na vzmet, in ga zato lahko uporabimo kot mero za 

velikost sile (E). 

   

8.047 Uporabi pripravo za merjenje sil.    
Risanje sil 8.048 Predstavi silo z usmerjeno daljico v izbranem merilu.    

8.049 Usvoji, da je lahko prijemališče sil točkovno, ploskovno ali 

prostorsko porazdeljeno. 

   

8.050 Pozna pojem težišče.    
8.051 Iz prijemališč nariše sile.    

Ravnovesje sil 8.052 Ugotovi primere, pri katerih sta dve sili enaki in poiščejo dani 

sili nasprotno enako silo. 

   

8.053 Ugotovi, ali so sile, ki delujejo na telo, v ravnovesju.    
8.054 Razume, da telo miruje ali pa se giblje premo in enakomerno, če 

so sile na telo v ravnovesju. 

   

8.055 Predstavi matematični zapis pogoja za ravnovesje sil.    
Trenje in upor 8.056 Razume, da sili trenja in upora zavirata gibanje.    

8.057 Opiše silo trenja.    
8.058 Opiše silo upora.    
8.059 S poskusom razišče, katere količine vplivajo na velikost trenja 

in upora (E). 

   

Sestavljanje 

vzporednih sil 

8.060 S poskusi ugotovi, da je rezultanta sila, ki nadomesti učinek več 

sil (E). 

   

8.061 Načrtovalno in računsko določi rezultanto dveh vzporednih 

enako usmerjenih sil. 

   

8.062 Načrtovalno in računsko določi rezultanto dveh vzporednih 

nasprotno usmerjenih sil. 

   

GOSTOTA, TLAK IN VZGON 

Merjenje 

ploščine 

8.063 Zna določiti ploščine geometrijskih in negeometrijskih likov 

(E). 

   

Tlak v trdnih 

snoveh 

8.064 Izračuna tlak kot količnik sile in ploščine, na katero deluje sila 

pravokotno. 

   

8.065 Usvoji enote za tlak.    
Merjenje mase 

in prostornine 

8.066 Izmeri maso telesa (E).    
8.067 Zna izmeriti prostornino negeometrijskih teles.    

Gostota in 8.068 Usvoji, da je gostota količnik mase in prostornine.    



 

 

specifična teža 8.069 Usvoji, da je specifična teža količnik sile teže in prostornine.    
8.070 Uporabi enačbo za računanje gostote in specifične teže.    
8.071 Ve, kaj so homogena telesa.    
8.072 Loči homogena telesa od nehomogenih.    
8.073 Razume pojem povprečna gostota.    

Tlak v 

tekočinah 

8.074 Razišče, kako se prenaša povečanje tlaka v tekočini, ki je v 

zaprti posodi. 

   

8.075 Ugotovi smer sil zaradi tlaka tekočine na ploskev telesa in na 

steno posode. 

   

Tlak zaradi 

teže mirujoče 

tekočine 

8.076 Ugotovi od česa je odvisen tlak v mirujoči tekočini.    
8.077 Uporabi enačbo za računanje spremembe tlaka v tekočini.    
8.078 Razloži, da teža zraka povzroča tlak, in vedo, kolikšen je 

normalen zračni tlak. 

   

8.079 Uporabi enačbo za računanje tlaka v kapljevinah z upoštevanjem 

normalnega zračnega tlaka. 

   

8.080 Uporabijo merilnih tlaka.    
Vzgon 8.081 S poskusi razišče vzgon (E).    

8.082 Ugotovi, da je vzgon rezultanta sil okoliške tekočine na 

potopljeno telo. 

   

8.083 V preprostih primerih uporabi enačbo za računanje vzgona.    
Plavanje 8.084 S primerjavo gostot oziroma povprečnih gostot razloži, v katerih 

okoliščinah telo plava, lebdi ali potone. 

   

 

Tabela 5: Operativni cilji v novem učnem načrtu za fiziko, 9. razred. Cilje smo oštevilčili 

(drugi stolpec), v prvem stolpcu je napisano širše področje, v katerega spada posamezni cilj. 

V tretjem stolpcu je opisan posamezen cilj, zadnji trije stolpci pa so prazni in služijo te,u, da 

si vsak učitelj sam označi, kaj so zanj minimalni (M), temeljni (T) ali višji (V) cilji. Pred 

večjimi vsebinskimi sklopi je naslov sklopa. [5] 

Vsebina 
Številka 

cilja 
Cilj M T V 

POSPEŠENO GIBANJE IN 2. NEWTONOV ZAKON 

Opis gibanja in 

premo 

enakomerno 

gibanje - 

ponovitev 

9.001 Ponovi pojma enakomerno in neenakomerno gibanje.    
9.002 Ponovi, da je hitrost količnik poti in časa in grafe za premo 

enakomerno gibanje. 

   

Enakomerno 

pospešeno 

gibanje 

9.003 Analizira, kako se s časom spreminja hitrost pri enakomerno 

pospešenem gibanju (E). 

   

9.004 Usvoji pojme začetna, končna in povprečna hitrost.    
9.005 Usvoji, da je pospešek količnik spremembe hitrosti in časa.    
9.006 Razloži, kako izračunamo pospešek.    
9.007 Uporabi enačbo za računanje pospeška.    

Pot pri 

enakomerno 

pospešenem 

gibanju 

9.008 Ugotovi, da je pot sorazmerna ploščini lika, ki ga omejuje graf 

v(t). 

   

9.009 Uporabi enačbo za računanje poti pri enakomerno pospešenem 

gibanju, če telo na začetku miruje. 

   



 

 

Zveza med 

maso, silo in 

pospeškom 

9.010 Razume, da se telo giblje pospešeno, če je vsota zunanjih sil, ki 

delujejo nanj, različna od nič. 

   

9.011 S poskusi usvoji zvezo med pospeškom telesa, njegovo maso in 

vsoto vseh zunanjih sil, ki nanj delujejo (E) ter jo uporabijo v 

računskih primerih. 

   

9.012 Opredeli enoto za silo.    
Prosto padanje 9.013 Opiše prosto padanje teles.    

9.014 Razišče pospešek padanja in ga interpretira.    
Zveza med 

maso in težo 

9.015 Opiše razliko med maso in težo.    
9.016 Razloži, zakaj ima lahko telo v različnih pogojih različno težo ali 

je celo brez teže. 

   

9.017 Uporabi enačbo za računanje teže in razume pomen težnega 

pospeška. 

   

DELO IN ENERGIJA 

Energijski viri 9.018 Ugotovi, da je Sonce glavni vir energije na Zemlji.    
9.019 Presodi in opredeli, kateri viri energije so obnovljivi in kateri ne.    
9.020 Razloži, zakaj je prejeta energija od Sonca odvisna od letnega 

časa. 

   

Delo 9.021 Razloži, da je fizikalno delo odvisno od sile in opravljene poti.    
9.022 Uporabi enačbo za računanje dela in spoznajo enoto.    
9.023 Razume, da sila, ki deluje pravokotno na smer gibanja, ne 

opravlja dela. 

   

Kinetična 

energija 

9.024 Ve, da je kinetična energija povezana z gibanjem in da je 

sprememba kinetične energije povezana s spremembo hitrosti. 

   

9.025 Ve, da je kinetična energija odvisna od mase in hitrosti telesa.    
Potencialna 

energija 

9.026 Razloži, da je sprememba potencialne energije povezana s 

spremembo lege telesa v navpični smeri. 

   

9.027 Uporabi enačbo za računanje spremembe potencialne energije.    
Izrek o kin. in 

pot. energiji 

9.028 Razume in uporabi izrek o kinetični in potencialni energiji.    

Delo z orodji 9.029 Usvoji, da so vzvod, škripec in klanec preprosta orodja.    
9.030 Argumentira, da si z uporabo orodij dela ne zmanjšamo, ampak 

si ga samo olajšamo. 

   

9.031 Razloži uporabo preprostega orodja z izrekom o kinetični in 

potencialni energiji. 

   

Prožnostna 

energija 

9.032 Usvoji, da imajo napeta prožna telesa zaradi spremenjene oblike 

prožnostno energijo. 

   

Moč 9.033 Opredeli moč kot količnik dela in časa, v katerem je delo 

opravljeno. 

   

TOPLOTA IN NOTRANJA ENERGIJA 

Zgradba trdnin, 

kapljevin in 

plinov 

9.034 Analizira lastnosti snovi in gradnikov, iz katerih je zgrajena 

snov. 

   

9.035 Razloži, da višja temperatura pomeni živahnejše gibanje 

gradnikov. 

   

9.036 Razišče lastnosti in razlike v zgradbi trdnin, kapljevin in plinov.    
9.037 Na mikroskopski ravni razložijo dogajanja ob taljenju, 

strjevanju, izparevanju in kondenzaciji snovi. 

   

Temperatura 9.038 Opredeli temperaturo kot količino, ki jo pokaže termometer.    



 

 

9.039 Spozna Celzijevo in Kelvinovo temperaturno lestvico in znajo 

pretvarjati zapise. 

   

9.040 Uporabi termometer za merjenje temperature (E).    
Temperaturno 

raztezanje 

9.041 Razišče temperaturno raztezanje teles.    
9.042 Razloži delovanje bimetala in razumejo njegovo uporabo.    

Notranja 

energija 

9.043 Razloži primere, v katerih se spremembe notranje energije 

povezane s spremembo temperature. 

   

9.044 Razume, da je notranja energija telesa povezana z energijo 

delcev, iz katerih je sestavljena snov. 

   

Toplota 9.045 Opiše razliko med pojmoma temperatura in toplota.    
9.046 S poskusi razišče zakonitosti prehajanja toplote (E).    
9.047 Razloži odvisnost spremembe notranje energije od prehajanja 

toplote. 

   

Računanje 

toplote 

9.048 Usvoji pojem specifična toplota.    
9.049 Uporabi enačbo za računanje toplote.    

Energijski 

zakon, zakon o 

ohranitvi 

energije in 

energijske 

pretvorbe 

9.050 Razloži, da se lahko energija telesa pretvarja iz ene oblike v 

drugo. 

   

9.051 Opiše energijske pretvorbe za izbrani primer.    
9.052 Razume, da se skupna energija telesa ohranja, če telo ne prejema 

in/ali oddaja dela in /ali toplote. 

   

9.053 Usvoji energijski zakon in ga uporabijo v izbranem primeru.    
9.054 Ve, da se energija ne more uničiti ali iz nič nastati.    

ELEKTRIČNI TOK 

Električni 

naboj in 

električna sila 

9.055 Razloži različne načine naelektritve teles.    
9.056 Usvoji, da električna sila deluje na daljavo in da izvira iz 

nabojev. 

   

9.057 Ugotovi, da sta dve vrsti nabojev.    
9.058 Ugotovi, da med naelektrenimi telesi delujejo privlačne ali 

odbojne sile. 

   

9.059 Razišče ali so telesa naelektrena ali električno nevtralna.    
9.060 Opiše teleskop.    
9.061 Pozna nevarnosti strele.    

Električni tok 9.062 Opiše električni tok kot usmerjeno gibanje električnega naboja.    
9.063 Usvoji, da so elektroni nosilci električnega naboja v kovinah.    
9.064 Razišče ali so snovi električni prevodniki ali izolatorji.    
9.065 Uporabi zakon o ohranitvi električnega naboja.    
9.066 S poskusi spozna osnovne elemente električnega kroga in 

uporabljajo dogovorjene znake za njegovo risanje (E). 

   

9.067 Razloži kratek stik.    
9.068 Opiše vlogo varovalke.    
9.069 Izmeri električni tok.    

Učinki 

električnega 

toka 

9.070 Pozna nevarnosti električnega toka.    
9.071 Prepozna različne učinke električnega toka.    

Električna 

napetost 

9.072 Ugotovi, da je napetost sposobnost izvira, da lahko poganja 

električni tok. 

   

9.073 Razišče, da napetost izvira poganja električni tok skozi porabnik, 

kadar je električni krog sklenjen. 

   

9.074 Samostojno izmeri napetost na izviru in napetost na porabniku 

(E). 

   



 

 

Zveza med el. 

tokom in el. 

napetostjo 

9.075 Opiše električni upor kot lastnost porabnikov.    
9.076 S poskusom razišče in usvoji Ohmov zakon (E).    
9.077 Uporabi enačbo za Ohmov zakon.    

Zaporedna 

vezava 

porabnikov 

9.078 Prepozna vzporedno in zaporedno vezavo elementov v 

električnem krogu. 

   

9.079 Ugotovi, da več zaporedno vezanih porabnikov zmanjša tok 

skoznje, če so priključeni na isti vir napetosti. 

   

9.080 Ugotovi, kolikšen je skupni upor zaporedno vezanih porabnikov.    
9.081 S poskusi razišče zakonitosti električnega toka skozi zaporedno 

vezane upornike in zakonitosti porazdelitve napetosti na 

zaporedno vezanih upornikih (E). 

   

Vzporedna 

vezava 

porabnikov 

9.082 S poskusi razišče zakonitosti delitve toka skozi vzporedno 

vezane porabnike, spreminjanje toka skozi izvir, če se število 

vzporedno vezanih porabnikov povečuje in primerjajo napetost 

izvira z napetostjo na porabnikih (E). 

   

Električno delo 

in električna 

moč 

9.083 Razloži, da z električnih delom dosežemo energijske spremembe.    
9.084 Ugotovi, od česa je odvisno električno delo.    
9.085 Uporabijo enačbo za računanje moči in električnega dela.    

MAGNETNA SILA 

Magnetna sila 9.086 Opiše magnet.    
9.087 Predstavi Zemljo kot magnet.    
9.088 S poskusi ugotovi, da magnetna sila deluje na daljavo in da 

magnetna sila deluje med trajnimi magneti (E). 

   

Sila na vodnik, 

po katerem 

teče električni 

tok 

9.089 Ugotovi, da magnetna sila deluje med magneti, feromagnetnimi 

snovmi in vodniki, kadar skoznje teče električni tok. 

   

FIZIKA IN OKOLJE 

Fizikalna 

dogajanja nam 

lajšajo 

življenje 

9.090 Učitelj samostojno ali skupaj z učenci izmed tem, kot so npr. 

nekatere izbirne vsebine, fizikalno zgodovinske teme, teme v 

zvezi s sodobnimi odkritji ali opisom sodobnih naprav (GPS, 

mobilna telefonija, polprevodniki, računalniki, laserji, tekoči 

kristali, optična vlakna, jedrske elektrarne, pospeševalniki, 

nanotehnologija, ekologija itd.), izbere tisto, za katero meni, da 

bo učence zanimala, in z njo zaokroži pouk fizike v osnovni šoli. 

   

9.091 Učenec usvojeno znanje uporabi pri razlagi delovanja ali 

uporabe izbrane naprave. 

   

SPLOŠNI CILJI 

 0.001 Sistematično odkrivajo pomen eksperimenta pri spoznavanju in 

preverjanju fizikalnih zakonitosti 

   

0.002 Načrtujejo in izvajajo preproste poskuse in raziskave, obdelujejo 

podatke, analizirajo rezultate poskusov in oblikujejo sklepe. 

   

0.003 Preverjajo izide preprostih napovedi    
0.004 Spoznavajo pomembnost povezovanja eksperimentalnega znanja 

s teoretičnim, analitičnim in sintetičnim razmišljanjem. 

   

0.005 Predstavijo odvisnost količin z grafi, berejo grafe in razumejo 

odvisnosti. 

   

0.006 Predstavijo odvisnost količin z enačbami, berejo enačbe in 

izračunajo neznane količine v enačbi. 

   



 

 

0.007 Uporabljajo fizikalno znanje za razumevanje in pojasnjevanje 

vsakdanjih izkušenj in pojavov. 

   

0.008 Spoznajo nedeljivost merskega števila in enote in to, da moramo 

vrednost fizikalne količine vedno zapisati kot njun produkt. 

   

0.009 Uporabljajo besedila s fizikalno vsebino, strokovno literaturo, e-

gradivo, strokovne spletne strani in druge vire za pridobivanje 

znanja in podatkov. 

   

0.010 Se naučijo kritično brati dnevni tisk, navodila za uporabo 

različnih naprav, reklamna sporočila in v njih razbrati fizikalne 

pojave ter fizikalne nesmisle. 

   

0.011 Spoznavajo pomen in nepogrešljivost fizikalnega znanja za 

tehnološki razvoj in obvladovanje narave. 

   

0.012 Se naučijo vrednotiti znanstvene dosežke fizike, njihov vpliv na 

spremembo življenjskih razmer in napredek družbe ter splošne 

kulture. 

   

0.013 Spoznavajo zgodovinske in socialne učinke razvoja fizikalnega 

znanja. 

   

0.014 Si privzgajajo spoštljiv odnos do okolja in narave.    
0.015 Pridobivajo zavest o neločljivi povezanosti posameznika, družbe 

in okolja. 

   

0.016 Kritično razmišljajo o uporabi znanstvenih dosežkov in se 

zavedajo soodgovornosti za obstoj življenja na Zemlji. 

   

 

Tabela 6: Standardi v novem učnem načrtu za naravoslovje. Standarde smo oštevilčili (drugi 

stolpec), v prvem stolpcu je napisano širše področje, v katerega spada posamezen standard. V 

tretjem stolpcu je opisan posamezen standard, zadnji trije stolpci pa so prazni in služijo temu, 

da si vsak učitelj sam označi, kaj so zanj minimalni (M), temeljni (T) oziroma višji (V) 

standardi. [6] 

Vsebina 
Številka 

standarda 
Standard M T V 

NARAVOSLOVNI POSTOPKI IN SPRETNOSTI 

 S0.001 Zna opazovati, opisovati in primerjati živa bitja, pojave, 

predmete itn., navesti podobnosti in razlike ter prepoznati 

vzorce ali pravila 

   

S0.002 Razvršča živa bitja, pojave, predmete, podatke itn., po lastnih in 

danih kriterijih. 

   

S0.003 Uporabi določevalne ključe za prepoznavanje živih bitij in 

njihovo uvrščanje v sistematske enote. 

   

S0.004 Izvede poskuse po navodilih in pri tem poskrbi za lastno 

varnost (npr. uporaba zaščitnih sredstev) in varnost drugih. 

   

S0.005 Ustrezno uporablja pripomočke, opremo in tehnologijo pri 

eksperimentalnem delu (npr. lipa, mikroskop, štoparica, 

tehtnica, gorilnik, merilni valj in drugo). 

   

S0.006 Zna izbrati kvalitativne in kvantitativne podatke z 

opazovanjem in izvajanjem meritev, jih ustrezno zapisati in 

urediti (besedilno, s tabelami in grafi ipd.). 

   



 

 

S0.007 Utemelji pomen večkratne ponovitve merite ali opazovanj in 

razloži, zakaj mora imeti kontrolirani poskus primerljive rezultate 

ob ponovitvi. 

   

S0.008 Razloži zvezo med dvema spremenljivkama pri poskusu (npr. kaj 

se zgodi z y pri povečanju/zmanjšanju x). 

   

S0.009 Prepozna in pojasni, kdaj je poskus pošten, ter opredeli parameter 

(spremenljivko), ki se pri poskusu spreminja, in parametre, ki 

ostajajo nespremenjeni. 

   

S0.010 Uporabi naravoslovno znanje in razumevanje za razlago opažanj, 

meritev, zaključkov. 

   

S0.011 Prepozna problemska vprašanja in predlaga načine (izvedbo 

poskusa, raziskave),ki vodijo do rešitve oziroma odgovora. 

   

S0.012 Napove rezultat poskusa ali raziskave (kaj meni, da se bo 

zgodilo), svojo napoved utemelji ter po izvedbi poskusa ali 

raziskave ugotovi, če se zaključki ujemajo z napovedmi. 

   

S0.013 Oceni svoje delo in delo drugih ter opredeli vzroke in omejitve pri 

delu, ki vplivajo na pravilnost rezultatov. 

   

S0.014 Prepozna in analizira možne razlage za določen pojav in predvidi 

posledice ukrepov v danih pogojih. 

   

ENERGIJA 

Svetloba, 

zvok in 

valovanje 

S7.001 Pozna različne učinke svetlobne energije na snovi in navaja 

primere. 

   

S7.002 Ve, da je bela svetloba sestavljena iz mavričnih barv, ki se od 

površine odbijajo ali pa jih ta absorbira. 

   

S7.003 Ve, da svetloba posreduje sliko okolice in da z očmi 

zaznavamo tista telesa, ki oddajajo svetlobo ali se svetloba od 

njih odbija. 

   

S7.004 Sklepa po barvi predmeta, kateri del svetlobnega spektra se od 

predmeta odbija in kateri absorbira. 

   

S7.005 Razlikuje med odbojem in lomom svetlobe in razume, da se na 

meji dveh snovi svetloba deloma lomi deloma odbije. 

   

S7.006 Razume, da zvok nastane s tresenjem (nihanjem) teles in se 

prenaša od oddajnika po okoliškem zraku ali drugi snovi v 

vseh smereh. 

   

S7.007 Pozna pomen zvoka za sporazumevanje in izmenjavo 

podatkov. 

   

S7.008 Našteje posledice zaradi onesnaženja s hrupom in pozna 

različne načine zaščite pred hrupom. 

   

S7.009 Razume, da se pri vseh valovanjih prenašajo informacije (podatki) 

in energija, različna pa je hitrost prenosa. 

   

S7.010 Navede podobnosti in razlike pri različnih vrstah valovanj: na 

vrvi, vodni gladini, dolgi vzmeti. 

   

S7.011 Ve, da sta svetloba in zvok valovanji.    
S7.012 Navaja primere uporabe valovanj v vsakdanjem življenju.    

 

 



 

 

Tabela 7: Splošni standardi v novem učnem načrtu za fiziko, 8. in 9. razred . Standarde smo 

oštevilčili (drugi stolpec). V tretjem stolpcu je opisan posamezen standard, zadnji trije stolpci 

pa so prazni in služijo temu, da si vsak učitelj sam označi, kaj so zanj minimalni (M), temeljni 

(T) oziroma višji (V) standardi.[5] 

Vsebina 
Številka 

standarda Standard M T V 

SPLOŠNO 

 S0.015 Načrtno opazuje pojave in zapisuje opažanja.    
S0.016 Pri opazovanju zbere kvalitativne in kvantitativne podatke ter jih 

ustrezno zapiše (besedilno, zapisuje podatke v tabele, riše skice 

poskusov, skicira diagrame ipd.). 

   

S0.017 Skrbi za urejenost delovnega prostora, za lastno varnost in 

varnost drugih ter varnost opreme. 

   

S0.018 Po navodilih izvede fizikalne poskuse ter ustrezno zabeleži 

dogajanja in meritve. 

   

S0.019 Izbere ustrezne pripomočke (vključno z IT) za zbiranje in 

obdelavo podatkov in jih pravilno uporabi. 

   

S0.020 Oceni in izmeri vrednosti izbranih fizikalnih količin, jih 

ustrezno zapiše z merskim številom in enoto ter grobo oceni 

napako meritev. 

   

S0.021 Odčita vrednost tudi iz analognih merilnih instrumentov.    
S0.022 Opredeli merila za razvrščanje podatkov v skupine.    
S0.023 Izbere način prikaza podatkov (tabela, graf, risba).    
S0.024 Tabele in grafe ustrezno opremi in označi.    
S0.025 Bere preproste grafe (npr. pri gibanju).    
S0.026 Iz grafa odčita neznane vrednosti.    
S0.027 Pri delu uporabi osnovno matematično znanje.    
S0.028 Uporabi tabele grafe, ipd. za prikaz medsebojne odvisnosti 

količin. 

   

S0.029 Primerja svoje rezultate z drugimi učenci in ugotovi možne 

vzroke za odstopanja in napake. 

   

S0.030 Pri oblikovanju zaključkov in razlag poveže rezultate poskusov, 

teoretično znanje in druge podatke. 

   

S0.031 Odgovori na raziskovalno vprašanje    
S0.031 Predstavi fizikalno znanje, ki ga je uporabil pri interpretiranju 

rezultatov in razmišljanja, ki so ga vodila k oblikovanju 

zaključkov. 

   

S0.032 Primerja dejanske rezultate z napovedmi in ugotavlja ujemanje.    
S0.033 Presodi o ustreznosti oziroma zadostnosti dokazov, ki so osnova 

za oblikovanje zaključkov in interpretacij. 

   

S0.034 Predlaga morebitne izboljšave uporabljenih metod.    
S0.035 Predstavi nova vprašanja, ki so se mu porajala med poskusom in 

po njem. 

   

S0.036 Na podlagi predhodnega znanja postavi hipotezo, ki mu pomaga 

pri načrtovanju poskusa. 

   

S0.037 Opredeli ključne spremenljivke, ki jih je treba upoštevati pri 

izvedbi poskusa. 

   



 

 

S0.038 Določi katere količine bo pri poskusu spreminjal in katere bo 

ohranil nespremenjene. 

   

S0.039 Oblikuje pisno navodilo za izvedbo poskusa.    
S0.040 Uporabi različne oblike in metode (vključno s simboli, diagrami, 

tabelami, skicami, grafi in IT) za predstavitve kvalitativnih in 

kvantitativnih podatkov in zaključkov. 

   

S0.041 Poišče ključne informacije iz preprostega fizikalnega besedila 

ali drugega vira. 

   

S0.042 Izbere in uporabi različne vire informacij.    
S0.043 Izrazi neznano količino v enačbi in jo izračuna.    
S0.044 Pretvarja enote in z njimi računa.    
S0.045 Ustrezno zapiše rezultate in odgovore.    

 

 

Tabela 8: Standardi v novem učnem načrtu za fiziko, 8. razred. Standarde smo oštevilčili 

(drugi stolpec), v prvem stolpcu je napisano širše področje, v katerega spada posamezen 

standard. V tretjem stolpcu je opisan posamezen standard, zadnji trije stolpci pa so prazni in 

služijo temu, da si vsak učitelj sam označi, kaj so zanj minimalni (M), temeljni (T) oziroma 

višji (V) standardi. [5] 

Vsebina 
Številka 

standarda 
Standard M T V 

SVETLOBA 

 S8.001 Ve kaj je odboj svetlobe in pozna odbojni zakon.    
S8.002 Ve, da se svetloba pri prehodu iz ene snovi v drugo lomi.    
S8.003 Ve, da obstajajo zbiralne in razpršilne leče.    
S8.004 Različne leče razvrsti med zbiralne in razpršilne.    
S8.005 Pozna definicijo gorišča leče in ve, da je ena izmed lastnosti leč 

goriščna razdalja. 

   

S8.006 Nariše potek vpadnega in odbitega žarka pri ravnem zrcalu.    
S8.007 Nariše potek svetlobnega žarka pri prehodu iz ene snovi v drugo.    
S8.008 Nariše potek svetlobnih žarkov pri prehodu skozi zbiralno lečo 

ter določi gorišče leče in njeno goriščno razdaljo. 

   

S8.009 Uporabi ravno zrcalo in zbiralno lečo pri izvajanju poskusov ter 

pozna njuno praktično uporabo. 

   

S8.010 Pozna vlogo zbiralne leče v očesu.    
S8.011 Razloži nastanek slike v očesu.    
S8.012 Opiše camero obscuro.    

VESOLJE 

 S8.013 Pojasni razlike med planetom, zvezdo in naravnim satelitom.    
S8.014 Pojasni razlike med galaksijo in ozvezdjem.    
S8.015 Našteje planete v Osončju.    
S8.016 Opiše obliko tirnice planetov okoli Sonca.    
S8.017 Razloži nastanek Sončevega in Luninega mrka.    
S8.018 Ve, da je svetlobno leto enota za razdaljo.    
S8.019 Ve, da se lege ozvezdij med letom spreminjajo glede na uro 

opazovanja in letni čas. 

   



 

 

S8.020 Pozna teleskop kot napravo za opazovanje nebesnih objektov.    
S8.021 Poišče na nebu zvezdo Severnico, Veliki voz v ozvezdju Veliki 

medved in ozvezdje Orion. 

   

S8.022 Se zna orientirati po zvezdi Severnici.    
S8.023 Uporabi različne vire za iskanje podatkov o nebesnih telesih.    
S8.024 Uporabi zvezdno karto.    
S8.025 Opiše razliko med zgodovinskima pogledoma na vesolje 

(geocentričnim in heliocentričnim). 

   

SILE 

 S8.026 Izbere opazovano telo in določi njegovo okolico.    
S8.027 V konkretnih primerih prepozna sile, ki delujejo ob dotiku 

teles, in sile, ki delujejo na daljavo. 

 

 

 

 

 

 S8.028 Ve, da je sila fizikalna količina z enoto newton (N).    
S8.029 Opredeli enoto za silo newton (N) kot težo 100-gramske uteži.  

 

 

 

 

 
S8.030 Poimenuje sile po telesih, ki jih povzročajo.    
S8.031 Našteje nekaj sil in jih prepozna po učinkih.    
S8.032 Našteje nekaj sprememb, ki jih sile povzročajo.    
S8.033 Zna razvrstiti telesa glede na prožnost.    
S8.034 Zna razvrstiti sile med točkovno, ploskovno in prostorsko 

porazdeljene. 

 

 

 

 

 

 S8.035 Nariše silo kot usmerjeno daljico v izbranem merilu.    
S8.036 Nariše sile (točkovno, ploskovno in prostorsko porazdeljene) iz 

njihovih prijemališč. 

 

 

 

 

 

 S8.037 Nariše silo teže s prijemališčem v težišču.    
S8.038 Izmeri silo s silomerom in zapiše njeno vrednost.    
S8.039 Ve, da je raztezek vzmeti premo sorazmeren s silo, ki deluje na 

vzmet. 

 

 

 

 

 

 S8.040 Ve, da telo miruje ali se giblje premo enakomerno, če je vsota 

vseh zunanjih sil, ki delujejo nanj, enaka nič. 

 

 

 

 

 

 S8.041 Ve od česa sta odvisni sila trenja in sila upora.    
S8.042 Ve, da sila trenja in sila upora vplivata na gibanje, in našteje 

nekaj primerov. 

 

 

 

 

 

 S8.043 Matematično izrazi pogoj za ravnovesje sil.    
S8.044 Računsko in načrtovalno določi rezultanto dveh enako 

usmerjenih sil. 

 

 

 

 

 

 S8.045 Računsko in načrtovalno določi rezultanto dveh vzporednih 

nasprotno usmerjenih sil. 

 

 

 

 

 

 S8.046 Določi velikost teže telesa z znano maso    
S8.047 Določi znani sili nasprotno enako silo.    

GOSTOTA, TLAK IN VZGON 

 S8.048 Našteje preproste postopke za določitev ploščine likov in 

prostornine teles. 

   

S8.049 Izračuna ploščino osnovnih geometrijskih likov.    
S8.050 Pretvarja med enotami za površino in med enotami za 

prostornino. 

   

S8.051 Izmeri maso.    
S8.052 Izmeri ploščino negeometrijskih likov.    
S8.053 Izmeri prostornino negeometrijskih teles.    
S8.054 Opredeli gostoto telesa kot količnik mase in prostornine.    



 

 

S8.055 Opredeli specifično težo kot količnik teže in prostornine.    
S8.056 Opredeli tlak kot količnik sile in ploščine, na katero deluje sila 

pravokotno. 

   

S8.057 Pozna enoto pascal in bar.    
S8.058 Ve kolikšna je gostota vode in da je gostota zraka približno 

tisočkrat manjša. 

   

S8.059 Ve, da so sile zaradi tlaka v mirujoči tekočini pravokotne na 

vsako ploskev. 

   

S8.060 Ve, da se tlak, ki ga povzroči sila na mirujočo tekočino porazdeli 

po vsej tekočini. 

   

S8.061 Ve, da tlak v tekočinah narašča z globino, da je odvisen še od 

gostote tekočine, težnega pospeška in neodvisen od oblike 

posode. 

   

S8.062 Ve, da zrak zaradi svoje teže povzroča tlak.    
S8.063 Ve kolikšen je normalni zračni tlak.    
S8.064 V računskih primerih uporabi enačbo za računanje gostote 

in specifične teže. 

   

S8.065 V računskih primerih uporabi enačbo za računanje tlaka.    
S8.066 V računskih primerih uporabi enačbo za računanje tlaka v 

tekočini. 

   

S8.067 V računskih primerih uporabi enačbo za računanje tlaka v 

kapljevinah z upoštevanjem zračnega tlaka. 

   

S8.068 V računskih primerih uporabi enote za tlak N/m², kg/dm³ in 

g/cm³. 

   

S8.069 V računskih primerih uporabi enačbo za računanje vzgona.    
S8.070 Prepozna manometer in barometer in ve, zakaj ju uporabljamo.    
S8.071 Razvrsti homogena telesa enakih prostornin po gostoti.    
S8.072 Razvrsti homogena telesa enakih mas po gostoti.    
S8.073 S primerjavo gostot in povprečnih gostot razloži, ali telo 

plava, lebdi ali potone. 

   

 

 

Tabela 9: Standardi v novem učnem načrtu za fiziko, 9. razred. Standarde smo oštevilčili 

(drugi stolpec), v prvem stolpcu je napisano širše področje, v katerega spada posamezen 

standard. V tretjem stolpcu je opisan posamezen standard, zadnji trije stolpci pa so prazni in 

služijo temu, da si vsak učitelj sam označi, kaj so zanj minimalni (M), temeljni (T) oziroma 

višji (V) standardi. [5] 

Vsebina 
Številka 

standarda 
Standard M T V 

POSPEŠENO GIBANJE IN DRUGI NEWTONOV ZAKON 

 S9.001 Razlikuje med gibanjem in mirovanjem opazovanega telesa.    
S9.002 V konkretnih primerih loči enakomerno in neenakomerno 

gibanje. 

   

S9.003 Opredeli hitrost telesa kot količnik poti in časa, v katerem je telo 

pot opravilo. 

   



 

 

S9.004 Opredeli pospešek telesa kot količnik spremembe hitrosti telesa 

in časa, v katerem je ta sprememba nastala. 

   

S9.005 Zna izračunati hitrost pri enakomernem gibanju in pozna 

dve enoti za hitrost. 

   

S9.006 Zna izračunati hitrost in pospešek pri enakomerno pospešenem 

gibanju. 

   

S9.007 Zna izračunati pot pri enakomerno pospešenem gibanju, če je 

začetna hitost enaka nič. 

   

S9.008 Izpelje zvezo med km/h in m/s.    
S9.009 Ve, da je prosto padanje pospešeno gibanje in da je pospešek 

pri prostem padanju približno 10 m/s². 

   

S9.010 Pri enakomerno pospešenem gibanju loči med končno, začetno 

in povprečno hitrostjo. 

   

S9.011 Grafično prikaže in razloži odvisnost poti od časa pri 

enakomernem gibanju. 

   

S9.012 Grafično prikaže in razloži odvisnost hitrosti od časa pri 

enakomernem gibanju. 

   

S9.013 Grafično prikaže in razloži odvisnost hitrosti od časa pri 

enakomerno pospešenem gibanju. 

   

S9.014 Nariše zunanje sile, ki delujejo na opazovano telo, in  določi 

rezultanto. 

   

S9.015 Ve, da je pospešek telesa odvisen od njegove mase in 

rezultante vseh zunanjih sil, ki delujejo nanj. 

   

S9.016 Ve, da je 1N sila, ki da telesu z maso 1 kg pospešek 1 m/s².    
S9.017 V računskih primerih uporabi drugi Newtonov zakon.    
S9.018 Uporabi povezavo med maso in težo.    

DELO IN ENERGIJA 

 S9.019 Ve, da obstajajo različni energijski viri in opredeli Sonce kot 

glavni vir energije na Zemlji. 

   

S9.020 Ve, da so nekateri viri obnovljivi.    
S9.021 Našteje različne energijske vire in jih razvrsti glede na 

obnovljive in neobnovljive. 

   

S9.022 Razloži pojav letnih časov.    
S9.023 Razloži, zakaj je prejeta energija s Sonca odvisna od letnega 

časa. 

   

S9.024 Pozna zvezo med silo, potjo, delom in ve, da je enota za delo 

joule J. 

   

S9.025 Ve, da je količina opravljenega dela odvisna od poti in sile na tej 

poti. 

   

S9.026 Ve, da sila, ki deluje pravokotno na smer gibanja, ne opravlja 

dela. 

   

S9.027 Ve, da ima vsako telo, ki se giblje, kinetično energijo.    
S9.028 Ve, da je kinetična energija odvisna od mase in hitrosti telesa.    
S9.029 Ve, da imajo deformirana prožna telesa zaradi spremenjene 

oblike prožnostno energijo in našteje pojave, pri katerih se 

telesom spremeni prožnostna energija. 

   

S9.030 Izračuna delo, kadar je sila vzporedna s potjo.    
S9.031 V računskih primerih uporabi enačbo za računanje dela.    
S9.032 V računskih primerih uporabi enačbo za računanje moči.    



 

 

S9.033 V računskih primerih uporabi enačbo za računanje dela s 

spremembo potencialne energije. 

   

S9.034 V računskih primerih uporabi enačbo za računanje kinetične 

energije. 

   

S9.035 V računskih primerih uporabi joule J kot enoto za delo in 

energijo. 

   

S9.036 Prepozna konkretne primere, pri katerih se telesu spremeni 

potencialna energija. 

   

S9.037 Opredeli delo kot enega izmed načinov izmenjave energije telesa 

z okolico. 

   

S9.038 Uporabi izrek o kinetični in potencialni energiji.    
S9.039 Ve, da so klanec, škripec in vzvod preprosta orodja, s 

katerimi si delo olajšamo, ne pa zmanjšamo. 

   

S9.040 Opiše zakonitosti, ki veljajo za opravljanje dela z orodji.    
TOPLOTA IN NOTRANJA ENERGIJA 

 S9.041 Pozna nekaj lastnosti trdnih snovi, kapljevin in plinov in 

razvrsti snovi med trdne snovi, kapljevine in pline. 

   

S9.042 Ve, da je temperatura osnovna fizikalna količina.    
S9.043 Ve, da obstajata Celzijeva in Kelvinova temperaturna lestvica in 

da je kelvin osnovna enota za temperaturo. 

   

S9.044 Ve, da se zaradi temperaturnih sprememb telesa raztezajo in 

krčijo. 

   

S9.045 Izmeri in zapiše temperaturo v Celzijevih stopinjah.    
S9.046 Pretvori temperaturo iz Celzijeve v Kelvinovo temperaturno 

lestvico in obratno. 

   

S9.047 Našteje vrste termometrov in razloži njihovo delovanje.    
S9.048 Opiše primer uporabe bimetala.    
S9.049 Na mikroskopski ravni razloži dogajanje ob faznih spremembah.    
S9.050 Ve, da lahko z delom ali toploto dosežemo spremembo notranje 

energije. 

   

S9.051 Ve, da toplota sama od sebe prehaja s telesa z višjo 

temperaturo na telo z nižjo temperaturo in da je enota zanjo 

joule J. 

   

S9.052 Ve, da se notranja energija telesu poveča, če toploto prejme in da 

se mu zmanjša, če toploto odda. 

   

S9.053 Našteje primere, ko telo prejema ali oddaja toploto.    
S9.054 Uporabi enačbo za računanje toplote pri segrevanju in ohlajanju.    
S9.055 Uporabi energijski zakon in zakon o ohranitvi energije.    
S9.056 Razume, da se energija telesa pretvarja iz ene oblike v drugo in 

se ne uniči. 

   

ELEKTRIČNI TOK 

 S9.057 Ve, da obstajata dve vrsti električnega naboja.    
S9.058 Ve, da med naelektrenimi telesi delujejo privlačne ali odbojne 

sile. 

   

S9.059 Ve, da so elektroni nosilci električnega naboja v kovinah.    
S9.060 Ve, kaj je kratek stik.    
S9.061 Razvrsti snovi med prevodnike in izolatorje.    
S9.062 Prepozna izvire električnega toka in jih našteje.    



 

 

S9.063 Nariše preprost električni krog, pri čemer uporabi 

dogovorjene simbole. 

   

S9.064 Ve, da je enota za električni tok amper in da ga merimo z 

ampermetrom. 

   

S9.065 Ve, da je enota za napetost volt in da jo merimo z 

voltmetrom. 

   

S9.066 Ve, da z elektroskopom merimo električni naboj in opiše 

delovanje elektroskopa. 

   

S9.067 Ve, da pri isti napetosti izvira večje število zaporedno vezanih 

porabnikov zmanjša tok skoznje. 

   

S9.068 Ve, da je pri zaporedni vezavi na uporniku z večjim uporom 

večja napetost. 

   

S9.069 Ve, da zaradi večjega števila vzporedno vezanih porabnikov 

povečuje skupni tok skoznje ob stalni napetosti izvira. 

   

S9.070 Pozna vlogo varovalke.    
S9.071 Loči vzporedno in zaporedno vezavo porabnikov v električnem 

krogu in pozna nekaj njunih zakonitosti. 

   

S9.072 Za vezavo elementov v električnem krogu uporabi vzporedno in 

zaporedno vezavo in upošteva njune zakonitosti. 

   

S9.073 Uporabi zakonitosti porazdelitve napetosti pri zaporedno vezanih 

porabnikih. 

   

S9.074 Uporabi zakonitost delitve toka pri vzporedno vezanih 

porabnikih. 

   

S9.075 Uporabi ampermeter za merjenje toka.    
S9.076 Uporabi voltmeter za merjenje napetosti izvira in napetosti na 

porabniku. 

   

S9.077 Zna vezati zaporedno več upornikov in izračuna skupni 

upor. 

   

S9.078 Zna našteti nekaj porabnikov in jih razvrsti po moči 

(varčevanje z energijo). 

   

S9.079 Razloži, da z električnim delom dosežemo energijske 

spremembe. 

   

S9.080 Ve, da je napetost hišne napeljave pri nas 230 V in pozna 

nevarnosti električnega toka. 

   

S9.081 Pozna nevarnosti strele.    
S9.082 V računskih primerih uporabi zvezo med električnim tokom, 

napetostjo in uporom. 

   

S9.083 V računskih primerih uporabi enačbo za računanje moči in 

električnega dela. 

   

S9.084 V računskih primerih uporabi enoto za električno delo kWh in jo 

pretvori v joule (J). 

   

S9.085 Opredeli električni upor kot lastnost porabnika in ve, da je enota 

zanj ohm (Ω). 

   

MAGNETNA SILA 

 S9.086 Ve, da ima vsak magnet dva pola.    
S9.087 Ve, da je Zemlja magnet.    
S9.088 Ve, da magnetna sila deluje med magneti in vodniki, po katerih 

teče električni tok. 

   

S9.089 Pokaže smer severa in juga z magnetom, obešenim na vrvico.    



 

 

S9.090 Določi smer neba s kompasom, pri čemer ve, kaj lahko moti 

meritev. 

   

 


