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POVZETEK 

 

Neskončnost je pojem, ki se vedno znova pojavlja v najrazličnejših razpravah, ne le v 

matematičnih, temveč tudi v filozofskih, fizikalnih in verskih. Pojem pogosto označuje 

neštevno množico s tako velikim številom elementov, da jih ni mogoče prešteti. V zvezi z 

neskončnostjo se pojavljajo tudi številni paradoksi (Hotel neskončnost, Brivec, Ahil in želva, 

dihotomija, Galilejev paradoks idr.), ki kažejo na protislovje, saj je težko razumeti nekaj, kar 

nasprotuje naši intuiciji.  

 

V magistrskem delu obravnavamo razumevanje neskončnosti pri učencih v osnovni šoli. 

Učencem je neskončnost zanimiva, o njej razmišljajo intuitivno, povezujejo jo z različnimi 

konteksti, predvsem z vsakdanjim življenjem. Pri matematiki se srečajo s pojmom neskončno 

pri aritmetiki (števila, število rešitev pri neenačbah itd.), geometriji (premica, ravnina itn.), 

vendar pa je njihovo dojemanje tega pojma v veliki meri odvisno predvsem od vrste in 

vsebine nalog. Razumevanje neskončnosti ne moremo raziskovati samo v enem, temveč v 

različnih kontekstih. Ker je pojem zahteven, se razumevanje v miselnih strukturah učenca 

razvija v daljšem obdobju. Učenčevo razumevanje in razlaga pojma neskončnosti je odvisno 

od konteksta, v katerem je pojem izražen (številski, geometrijski), od vrste neskončne 

množice (neskončno veliko, neskončno mnogo, neskončno blizu) in glede na način 

predstavitve problema. Teoretični del se tako na podlagi raziskav različnih avtorjev 

osredotoča na zgodovino razvoja pojma neskončnost, vrste neskončnosti (števna, 

geometrijska, potencialna in aktualna), neskončnost v osnovni šoli pri pouku matematike in 

na raziskovanje učenčevih idej o neskončnosti. 

V empiričnem delu je predstavljena raziskava o razumevanju pojmov neskončnosti pri 

učencih v osnovni šoli. Oblikovali smo preizkus znanja, s katerim smo preverjali učenčevo 

razumevanje pojma neskončnost v različnih kontekstih. Zanimalo nas je, kako petošolci in 

devetošolci  razumejo različne vrste neskončnosti, kakšne so razlike med njimi, pri kateri vrsti 

nalog iz neskončnosti imajo največ težav ter katero neskončnost so uporabili učenci pri 

reševanju različnih problemov iz neskončnosti. Prav tako nas je zanimalo, kakšne so razlike v 

razumevanju neskončnosti med devetošolci glede na homogeno skupino (nivo), ki jo 

obiskujejo pri matematiki. Rezultati so pokazali, da so devetošolci pri reševanju nalog 

uspešnejši od petošolcev. Tako petošolci, kot tudi devetošolci, so bili najuspešnejši pri 



nalogah, ki so se navezovale na konkretne primere iz vsakdanjega življenja, medtem ko so 

imeli največ težav pri nalogah, ki so preverjale uporabo in razumevanje potencialne ter 

aktualne neskončnosti. Izkazalo se je, da je razumevanje odvisno od vrste naloge in od 

konteksta, v katerega je vpeljana naloga. Ob upoštevanju rezultatov raziskave, poznavanju 

različnih vrst neskončnosti in razvojni stopnji učencev smo oblikovali priporočila za učitelje, 

ki predstavljajo smernice za poučevanje izbranih tem o neskončnosti v osnovni šoli. 

 

 

Ključne besede: neskončnost, razumevanje neskončnosti, vrste neskončnosti, pouk 

matematike, učenje o neskončnosti  



ABSTRACT 

 

Infinity is a concept that occurs in a variety of discussions, not only in mathematical, but also 

in the philosophical, physical and religious ones. The concept is often referred to an infinite 

set with such a large number of items that that it is impossible to count them. A number of 

paradoxes occur in connection with infinity (Hotel Infinity, the Barber, Achilles and the 

tortoise, dichotomy, Galileo's paradox, etc), showing a contradiction, since it is difficult to 

understand something which opposes our intuition. 

 

This thesis deals with the understanding of infinity with primary school pupils. The pupils 

find infinity interesting, they think about it intuitively, linking it to various contexts, 

especially with everyday life. In mathematics they come across the concept of infinity in 

arithmetic (numbers, number of solutions to inequalities, etc.), geometry (line, plane, etc.), 

but their perception of this concept depends to a large extent on the type and content of 

tasks. The understanding of infinity cannot be explored in one, but in various contexts. Since 

the concept is so complex, the understanding is developed over time in students’ mental 

structures. Students' understanding and interpretation of the concept of infinity depends on 

the context in which the term is expressed (numeric, geometric), the type of an infinite set 

(infinitely many, infinitely close) and the way of presenting the problem. 

 

The empirical part presents the understanding of the concepts of infinity with primary school 

pupils. A test was designed which verified students' understanding of the concept of infinity 

in different contexts. The aim was to explore how the fifth and ninth graders understand the 

different types of infinity, the differences between them, and which type of tasks about 

infinity presents the most problems and which infinity the students used in solving various 

infinity problems. Another interest was to learn the differences in the understanding of 

infinity between the ninth graders, according to the homogeneous group (level) they attend 

in mathematics. The results showed that the ninth graders are more successful in solving the 

tasks than the fifth graders. The fifth graders, as well as the ninth graders were the most 

successful in the tasks that were connected to concrete examples from everyday life, while 

they had the most difficulties with the tasks that checked the application and understanding 

of the potential and actual infinity. It turns out that the understanding depends on the type 



of the task and the context in which it is introduced. Taking into account the results of 

research, knowledge of the different types of infinity and the stage of students’ 

development, some recommendations have been created for teachers to provide guidance 

for teaching selected topics on infinity in primary school. 

 

Key words: infinity, understanding of infinity, types of infinity, mathematics lessons, learning 

about infinity 
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1 UVOD  

 

Kako veliko je lahko število? Eno od največjih števil, za katero imamo tudi posebno ime, je 

centiljon. Zapišemo ga z  1 in s 600 ničlami. Kljub temu pa zagotovo ni največje število. 

Število gugolpleks je mnogo večje - je namreč potenca števila 10 na število gugol, ki ga že 

samega zapišemo z 1 in s 100 ničlami. Obstajajo pa tudi večja števila, nekatera so tako velika, 

da jih ne moremo zapisati, ne da bi iznašli nov način zapisa (Bentley 2010). Ena od lastnosti 

števil je prav ta, da največjega števila ni. Ko že mislimo, da smo ga našli, samo prištejemo 1 in 

že imamo večje število. Zato si je bilo potrebno izmisliti drugačen pojem. Ne število, ampak 

idejo, da se kaj nikoli ne končna, nikoli ne zaustavi in se nadaljuje ... In tej ideji v vsakdanjem 

življenju pravimo neskončnost. 

Neskončnost je pojem, ki je zaradi svoje nepredstavljivosti vedno vznemirjal človeka. Ljudje 

so potrebovali več tisoč let, da so lahko stopili v neskončni svet čiste abstraktnosti in tako v 

svetu števil naredili korak od nič do neskončnosti (Kovačič, Domajnko 2002; Guedj 1998). 

Prvo uporabo neskončnosti najdemo pri starih Grkih, natančno pa sta jo opredelila Dedekind 

in Cantor v 19. stoletju, ki sta prva dokazala njen obstoj. 

Pri matematiki omenjamo neskončnost pri aritmetiki (števna neskončnost) in geometriji 

(geometrijska neskončnost), samo razumevanje pojma pa je povezano tudi s pojmoma 

potencialne in aktualne neskončnosti. Zaradi kompleksnosti pojma ga je težko povezati z 

vsakdanjim življenjem, ker sta naš svet in življenje omejena. Razumevanje neskončnosti tako 

ne moremo raziskovati samo v enem kontekstu, saj je uspešnost reševanja naloge odvisna 

od konteksta, od vrste neskončne množice (neskončno veliko, neskončno mnogo, neskončno 

blizu), pomembna pa je tudi predstavitev problema (Monaghan 2001). Pri učencih se 

razumevanje pojma razvija v daljšem časovnem obdobju, učitelji pa jim pri tem pomagajo z 

različnimi dejavnostmi in nalogami.  

V magistrskem delu je najprej predstavljena zgodovina pojma neskončnost, sledi razlaga 

temeljnih pojmov o neskončnosti. Temu sledi opis poteka poučevanja pojmov iz 

neskončnosti pri pouku matematike. Preučili smo, kako je pojem neskončnosti vključen v 

učnem načrtu za matematiko ter v učbeniških gradivih za drugo in tretje triletje. Prikazani so 

rezultati nekaterih starejših in novejših raziskav o razumevanju neskončnosti pri učencih in o 

težavah, ki jih imajo s tem pojmom. Ker neskončnost ni neposredno vključena v učni načrt 
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matematike in je njeno razumevanje pri nas le deloma raziskano (npr. Manfreda Kolar, 

Hodnik Čadež 2012), smo se pri oblikovanju teoretičnih izhodišč posluževali rezultatov tujih 

raziskav.  

V okviru empiričnega dela smo izvedli kvantitativno raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti, v 

kolikšni meri učenci v osnovni šoli razumejo pojme iz neskončnosti. Preučili smo, kako 

neskončnost razume petošolec, ki še ni dosegel stopnje formalnih operacij, oziroma 

abstraktnega nivoja, in devetošolec, ki naj bi to stopnjo dosegel. Zanimale so nas razlike v 

razumevanju devetošolcev glede na različne nivojske skupine, v katere so razdeljeni pri 

pouku matematike. Z raziskavo smo ugotavljali, ali devetošolci bolje razumejo pojme iz 

neskončnosti kot petošolci, katera vrsta neskončnosti učencem predstavlja največ težav ter 

kako uspešni so pri reševanju nalog iz neskončnosti v povezavi z vsakdanjim življenjem. 

Na podlagi dobljenih rezultatov raziskave, poznavanja različnih vrst neskončnosti in razvojne 

stopnje učencev, smo oblikovali priporočila za učitelje, ki predstavljajo smernice za 

poučevanje izbranih tem iz neskončnosti v osnovni šoli.  
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2 NESKONČNOST - zgodba, ki se nikoli ne konča 

 

Matematika je veda, ki se je razvijala postopoma skozi daljše časovno obdobje. Začela se je z 

razvojem števil in številskih sistemov, štetjem, merjenjem, razumevanjem prostorskih 

predstav in se razvijala vse do kompleksnejših številskih sistemov, računskih operacij, 

geometrije in drugih vej matematike. Vsakdo se že kot otrok sreča s števili, z ogromnim 

prostorom in vprašanjem časa, ki mu predstavljajo nekaj nedoločljivega, neskončnega. Ko 

začnemo govoriti o neskončnosti, si vedno predstavljamo nekaj zelo velikega, nekaj, kar nima 

konca, brezmejnega, nedoločljivega ... Pogosto izzove čustva, kot so strahospoštovanje in 

bojazen pred neznanim. Predvsem pa neskončnost navdušuje, ker nam da možnost, da 

razmišljamo preko mej našega sveta. Ljudje neskončnosti ne moremo neposredno dojeti, kot 

je to običajno pri drugih pojmih, ampak si jo predstavljamo le posredno. Beseda neskončnost 

se pogosto pojavi v literaturi (v zgodbah, pesmih), v vsakodnevnih frazah in citatih. 

 

Pojem neskončnega je pomemben, ker je izhodišče oz. odskočišče za popolnoma nova 

matematična razglabljanja. S čedalje jasnejšo izoblikovanostjo tega pojma se je nekako s 17. 

stoletjem začela izdelava podlage za moderno matematično raziskovanje. 

 

Neskončnost je beseda latinskega izvora "infinitas" in pomeni nevezan oziroma brezkončen. 

 

V Velikem splošnem leksikonu (2005) najdemo zapis, da neskončen ni število, temveč oznaka 

s pomenom, odvisnim od področja matematike, kjer ga uporabljamo; npr. členi navzgor 

neomejenega naraščajočega zaporedja realnih števil z dovolj velikimi indeksi presežejo vsako 

vnaprej izbrano naravno število, pravimo, da gredo proti neskončnosti. Podobno je 

opredeljen pojem neskončno majhnih količin (infinitezimalni račun).  

 

Njena uporaba pogosto izzove nekaj, česar ni mogoče zlahka razumeti, pa vendar jo takoj 

prepoznamo. To je tudi ena izmed prvih "velikih" besed, ki jih uporabimo kot otroci. Tudi 

odrasli vsak dan uporabljamo izraze, ki vključujejo neskončnost, oz. njen pomen. Ko otrok 

dela, kar ni prav, mu starši govorijo: "tega ne boš delal v neskončnost", na sestanku 

razmišljamo, da se "pogovori vlečejo v neskončnost", ko čakamo v vrsti na banki in se nam 
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mudi po opravkih, razmišljamo, kako se "minute vlečejo v večnost" ali "vrsta je neskončno 

dolga", na koncertu jih je bilo "kot mravljincev", zaljubljenci pa lahko "strmijo v 

neskončnost". To je le nekaj primerov, ko neskončnost uporabljamo v vsakdanjem pogovoru 

in pomeni nekaj nepredstavljivo velikega, številčnega in dolgo trajajočega, čeprav pravzaprav 

samo opisujemo svoje občutke. Ob tem nam ni treba razumeti matematičnega ozadja, saj je 

njen pomen jasen. 

 

Vsakdo se je že vprašal, kako veliko je število. Poznamo gugolpleks (1010)100, ki ima veliko 

ničel, toda še vedno ni največje število, saj obstajajo še veliko večja. Nekatera so tako velika, 

da jih ne moremo zapisati z vsemi ničlami, ne da bi iznašli nov način zapisa. Velika števila si 

lahko izmislimo tudi sami, čeprav bi bilo to število zelo veliko, največje do sedaj zapisano, pa 

lahko prav gotovo trdimo, da to število kljub temu ne bo največje mogoče. Še vedno bi ga 

lahko pomnožili s sabo in tako dobili novo število, ki pa bi bilo še vedno majhno, če bi ga 

potencirali s samim sabo. Iz tega lahko sklepamo, da največjega števila ni, kajti vedno lahko 

prištejemo 1 in ga tako povečamo. Naša števila so lahko tako velika, kot si želimo. Prav zato 

so si misleci izmislili drugačen pojem, idejo, da se kaj nikoli ne konča, nikoli ne zaustavi. To 

idejo imenujemo neskončnost. (Bentley 2010) 

 

Ne moremo pa mimo pojma končnosti, ki ga določa neskončnost. Končno je nekaj, kar ni 

neskončno. Med njim in njegovim delom ni mogoče vzpostaviti obratno enoličnega 

prirejanja. Z definicijo končnega, kot negacijo neskončnega, je tako pojem neskončno dobil 

svojo razlago v svetu števil. (Guedj 1998) 

 

Neskončnost je pojem, ki se vedno znova pojavlja v najrazličnejših razpravah, ne samo 

matematičnih, temveč tudi v filozofskih, fizikalnih in verskih.  Nenehno ga obkrožajo sama 

protislovja in težave, kajti ljudje imamo pri dojemanju neskončnosti težave, ker si jo lahko 

predstavljamo samo posredno. Običajno jo opišemo kot nekaj brez konca, brezmejnega, 

vendar se hitro srečamo s težavami, saj tu preidemo na področje, na katerem nimamo 

izkušenj. Tu ne moremo povsem zaupati svoji intuiciji in predstavam. (Dolenc 2007) 
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Prav zato je bila neskončnost že skozi zgodovino zanimiva za vse učenjake. Pa vendar, dokler 

misleci niso stopili izza okvira izključno resničnih in praktičnih strok in pričeli razmišljati bolj 

abstraktno, o njej niso veliko vedeli. 

Vprašanja, ki se ljudem vedno znova postavljajo, so: »Kaj neskončnost je? Kako definiramo 

neskončnost? Ali res potrebujemo neskončnost? Ali lahko zaključimo, da je vesolje 

neskončno?« Čeprav je pojem neskončnost danes že dobro uveljavljen v našem vsakdanjem 

življenju in ga tudi pogosto uporabljamo, pa ga navkljub široki uporabi še vedno težko 

razumemo. Večina ljudi povezuje neskončnost s časom in prostorom, čeprav oboje vključuje 

neizmerljive, brezmejne razsežnosti, ki otežujejo razumevanje. Ko razmišljamo o 

neskončnosti, se srečamo s paradoksi, saj težko razumemo nekaj, kar se nikjer ne začne, niti 

ne konča. Prav tako neskončnost ni število, ki bi ga lahko zapisali, ampak je matematični 

pojem, ki vključuje števila, prostor in čas. (Allen 1999) 

 

Kovačič in Domanjko (2002) naštevata primere, s katerimi lahko ilustriramo neskončnost:  

 s štetjem, ki se nikoli ne konča: 1, 2, 3, ....... ; naravnih števil je neskončno mnogo, 

kajti vsakemu številu n, sledi še večje število n+1; 

 z merjenjem velikosti npr. množic – npr. praštevila večja od 100; 

 s primeri, ki prikazujejo dvojnost narave neskončnega - neskončno veliko in 

neskončno majhno, kot npr. 

o 1, 2, 3, 4, 5... 

  1, 4, 9, 16, 25... 

o 
1

1
, 
1

2
, 
1

3
, 
1

4
, 
1

5
, ... 

  0.1, 0.01, 0.0001, 0.00000001, ... ; 

 z opazovanjem vesolja in štetja zvezd na nebu; 

 s štetjem peščenih zrnc v puščavi. 

 

Neskončnost je lastnost, ideja, ki pomeni, da nekaj ni omejeno, oz. nima mej. Vsi primeri, s 

katerimi ilustriramo neskončnost, so samo približek neskončnosti, da bi jo bolje razumeli. 

Prav zaradi abstraktnosti pojma, ko si neskončnosti ne moremo neposredno predstavljati, je 

ostala dolgo neraziskana, del nje  pa ostaja neraziskan še danes.    
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3 ZGODOVINA NESKONČNOSTI  

 

Na razvoj matematike so vplivali poljedelstvo, trgovina, obrt, vojaške veščine, tehnika, 

filozofija, fizika in astronomija. Pri razumevanju številskih vrednosti in prostorskih povezav so 

ljudje le malo napredovali, dokler ni razvoj napredoval od golega zbiranja do pridelovanja 

hrane, od lova in ribolova do poljedelstva. Hkrati je neskončnost zaradi nepredstavljivosti 

vedno burila duhove, pa vendar, dokler niso izstopili iz okvira izključno resničnih in praktičnih 

strok in pričeli razmišljati bolj abstraktno, o njej niso veliko vedeli. Skozi zgodovino je veliko 

učenjakov in mislecev razmišljalo o pojmu neskončnost in prišli so do mnogih zanimivih in 

pomembnih spoznanj. (Devlin 1993) 

 

Zgodovina neskončnosti se prične s starimi Grki, saj starejši zapisi, zapisi zgodnejših civilizacij, 

v katerih bi razpravljal o neskončnosti, ne obstajajo, ali niso najdeni. Skozi stoletja so po 

mnenju Anaksimandra (sredi 6. stol. pr. n. št.) gojili pojem "apeiron", kar pomeni 

"neomejen" ali "neskončen". Zamisel so uporabljali v svojih raziskovanjih števil, časa in 

prostora. Izraz neskončen je bil zanje matematični in duhovni pojem in je imel lastnost 

neomejenosti in večnosti, kar pa so povezovali z nesmrtnostjo in božanskostjo.  Eden od 

prvih ljudi, ki so raziskovali te ideje, je bil Zenon, rojen okoli leta 490 pr. n. št. Zenon je 

razmišljal, kaj bi se zgodilo, če bi nekaj skušal razdeliti na neskončno delov in vsakič je skušal 

dokazati, da rezultat ne more biti smiseln (Zenonov paradoks - Ahil in želva). (Bentley 2010; 

Guedj 1998) 

 

Aristotel (384 - 322 pr. n. št.) ni podpiral Zenonovih idej o neskončnosti in jih je poimenoval 

za napačne sklepe, čeprav jih sam ni mogel zares zanikati. Zenon je pri raziskovanju uporabil 

neskončno majhna števila, Aristotel pa je imel na neskončnost stvarnejše poglede. Aristotela 

je zanimala zamisel o neskončnosti v zvezi z raziskovanjem narave. Menil je, da neskončnost 

obstaja v naravi in jo je mogoče opredeliti kot množino, vendar ker je ne moremo celovito 

dojeti, ne more dejansko obstajati, ampak lahko obstaja samo kot možnost. To pomeni, da 

ima neskončnost možnost, da obstaja, vendar pa ne obstaja zdaj, ne more biti fizikalna 

resničnost. Ni si znal na primer zamisliti začetka in konca časa, zato je dopuščal, da abstraktni 
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pojem neskončnost lahko obstaja. Ti pogledi na neskončnost so se ohranili še stoletja in so 

postali uveljavljena modrost. (Bentley 2010) 

 

Drugače kot Aristotel pa je razmišljal Demokrit iz Abdere (460 - 370 pr. n. št.), ki je bil znan 

zaradi svojega pojmovanja snovi, sestavljene iz neskončnega števila neskončno majhnih in 

različnih atomov. Zagotovil je, da je celota neomejena zaradi števila atomov. V podporo 

Demokrita in njegovih trditev je Rimljan Lukrecij (100 - 55 pr. n. št.) domneval, da meje 

realnega ne moremo fiksirati. Poleg tega je bil prepričan, da ni samo enega neskončnega 

sveta, temveč da obstaja neskončno število takih svetov. (Guedj 1998) 

 

Naslednji, ki se je ukvarjal z neskončnostjo, je bil Galileo Galilei (1564 - 1642), ki je opazil 

nenavadne lastnosti krogov. Opazoval je dva različno velika kroga in skušal razumeti, koliko 

točk se nahaja na krožnici enega ali drugega. Prišel je do sklepa, da je na obeh krožnicah 

neskončno točk, čeprav je bila ena večja od druge. Zapisal je, "... z našim omejenim razumom 

poskušamo razpravljati o neskončnosti in jo pripisujemo stvarem, ki so končne in omejene; 

mislim, da je to napačno, saj ne moremo govoriti o neskončnih količinah kot o količinah, ki so 

lahko manjše ali večje druga od druge ali enake med seboj" (Bentley 2010, str. 223).  

 

Neskončnost pa je še naprej vznemirjala mislece. John Wallis (1616 - 1703) je leta 1665 prvi v 

matematično literaturo uvedel simbol  za neskončno veliko število.  Znak  izhaja iz rimske 

oznake CD za tisoč, ki so jo po navadi pisali z eno samo potezo (današnja rimska oznaka za 

tisoč, M, se je uveljavila šele kasneje). Simbol  poznamo še danes, vendar pa ga v 

matematiki le redko uporabljamo. (Kovačič, Domajnko 2002) 

 

Minilo je kar nekaj stoletij, preden sta nemška matematika Richard Dedekind (1831 - 1916) 

in Georg Cantor (1845 - 1918) dokazala obstoj neskončnosti. Cantor in Dedekind sta 

neskončnost definirala z enoličnim prirejanjem objektov dveh množic po principu eden 

enemu, tako da sta poskušala urediti pare. Na ta način sta ugotovila, da sta dve množici 

ekvipolentni, to je enako močni, če imata enako število elementov, oz. med katerima obstaja 

povratno enolično prirejanje. Ta moč pa je lahko neskončna in jo je Cantor poimenoval s 

prvo črko hebrejske abecede  (alef). Najmanjšo od neskončnosti, to je števnost naravnih 
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števil, je zapisal z 0 (alef nič). Prav ta zapis je marsikje v matematiki, predvsem pa v izrazih, v 

enačbah in pri računanju z neskončnosti, nadomestil simbol .(Kovačič, Domajnko 2002) 

Cantor je dokazal, da nekatere množice niso števne in da so nekatere neskončne množice 

večje od drugih. Števnost je potreben pogoj za neskončnost, kajti množica ne more biti 

neskončna, če ne vsebuje vsaj naravnih števil. S transfinitnimi števili, ki je vsako kardinalno 

ali ordinalno število, večje kot katerokoli končno število, vendar ni absolutno neskončno, je 

računal kakor s celimi števili in tako uveljavil aritmetiko transfinitnih števil. Dejstvo, da se 

neskončnost nadaljuje brez konca, še ne pomeni, da je neskončnost vedno enako velika. Na 

številski premici med 0 in 1 je veliko več števil, kot je vseh števil, s katerimi štejemo. S tem se 

števni neskončnosti pridružuje nova neskončnost, neskončnost, ki pripada moči realnih 

števil, ki ga tvorijo točke na premici, nanizane brez presledka in ima moč kontinuuma. (Guedj 

1998) 

Prav tako je Cantor trdil, da obstajajo različne neskončnosti, ki so večje od števne 

neskončnosti in manjše od kontinuuma. To je dokazal s potenčno množico P , kajti v tej 

množici so vse množice, ki jih lahko sestavimo iz elementov dane množice. Če ima množica  

n elementov, jih ima njej prirejena potenčna množica natanko 2n. Kakršnakoli je neskončnost 

neke množice, je mogoče zgraditi drugo, ki bo imela višjo neskončnost. (Guedj 1998) 

 

Nam najbližji sta dve neskončnosti: števna neskončnost – toliko je naravnih števil (in prav 

toliko je tudi celih in racionalnih števil) in moč kontinuuma – toliko je realnih števil. Moč 

množice realnih števil je večja od množice naravnih števil, saj je nemogoče vzpostaviti 

povratno enolično preslikavo med naravnimi in realnimi števili. (Kovačič, Domajnko 2002) 

 

Še vedno pa ostaja problem kontinuuma, ki sprašuje, ali obstajajo še kake neskončnosti, ki so 

večje od števne neskončnosti in manjše od kontinuuma? Cantor je to deloma potrdil, kajti 

kakršnakoli je neskončnost neke množice, je mogoče zgraditi drugo, ki bo imela višjo 

neskončnost in s tem lahko potrdimo, da obstaja neskončno neskončnosti. Izhajajoč iz 

naravnih števil lahko zgradimo nepretrgano zaporedje neskončnosti. (Guedj 1998) 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kardinalno_%C5%A1tevilo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ordinalno_%C5%A1tevilo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kon%C4%8Dna_mno%C5%BEica
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Absolutna_neskon%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1


Irena Gole (2013) Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

 

9 
 

4 VRSTE NESKONČNOSTI 

 

O neskončnosti so mnogi misleci razpravljali vedno znova in znova. Nedvoumno v 

matematiki obstaja neskončnost zaradi števnosti, poznamo pa tudi kontinuum. V 

nadaljevanju bomo pisali o neskončnosti pri matematiki, ki ni povezana samo z aritmetiko, 

ampak tudi z geometrijo. Omenili bomo tudi neskončna zaporedja in vrste. 

 

4. 1 Števna neskončnost in kontinuum 

 

Imamo množico naravnih števil . Vsa naravna števila razdelimo v dve množici, v množico 

lihih in množico sodih števil. Ti dve množici sta podmnožici množice naravnih števil. Če 

uredimo naravna števila v pare z vsemi sodimi naravnimi števili, kar lahko naredimo, 

ugotovimo, da med množico naravnih in sodih števil obstaja povratno enolično prirejanje. Iz 

tega sledi, da sta množici naravnih in sodih števil enako močni in neskončni, saj je število 

njunih elementov števno. Prav tako velja tudi obratno, če vsa soda naravna števila uredimo v 

pare z vsemi naravnimi števili. 

Števnost je torej potreben pogoj za neskončnost, kajti množica ne more biti neskončna, če 

ne vsebuje vsaj naravnih števil. To pomeni, da je množica neskončna takrat, če lahko njene 

elemente numeriramo in pri tem porabimo vsa naravna števila. (Guedj 1998) 

 

Kontinuum v teoriji množic pomeni realna števila ali njim pripadajoče kardinalno število. 

Pripada moči realnih števil in ima toliko elementov, kot je vseh realnih števil v poljubnem 

intervalu. To pomeni, da ga tvorijo točke na premici, nanizane brez presledka. (Gudej 1998) 

 

Potencialna in aktualna neskončnost 

Če upoštevamo zaporedje naravnih števil 1, 2, 3 ..., razmišljamo o nenehnem nadaljevanju 

štetja. Ta proces nima konca. Takšni procesi so pogosto prvi primeri neskončnosti, ki jih 

spoznajo otroci, in je primer potencialne neskončnosti. Neskončnost števil je samo 

pokazatelj smeri – to je "nekje v daljavi". V matematiki so takšni neomejeni procesi pogosti.  

V matematiki opredelimo dve vrsti neskončnosti (npr. Pehkonen idr. 2006): 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Realno_%C5%A1tevilo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kardinalno_%C5%A1tevilo
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 potencialno neskončnost – neskončnost kot proces, ki se nikoli ne konča in 

 aktualno oz. dejansko neskončnost – neskončnost, ki naj bi bila statična in dokončna, 

tako da si jo lahko zamislimo kot nek objekt. 

 

Potencialna neskončnost je neskončnost, pri kateri lahko vedno opazujemo naslednji korak 

ne glede na to, kako dolgo poteka proces. To je razlog, zakaj se imenuje potencialna 

neskončnost. Ob vsaki specifični fazi proces vsebuje popolnoma končno resničnost – je samo 

potencialno neskončen. To je nezaključena neskončnost, kot npr. nezaključeno, vedno znova 

rastoče zaporedje naravnih števil (Turchin 1991). 

 

Aktualna neskončnost nima prostora v resničnem življenju. Na intuitivni ravni si ne moremo 

predstavljati ničesar, kar bi lahko označili kot aktualno neskončnost, kajti niti mi niti naši 

predniki niso izkusili ničesar podobnega. Ko si skušamo predstavljati nekaj neskončnega, npr. 

neskončen prostor, si dejansko predstavljamo gibljive oblike od točke do točke brez vidnega 

konca. To pa je potencialna, ne aktualna neskončnost. (Turchin 1991) 

Aktualna neskončnost je ideja, da se lahko števila ali kakšen drug matematični predmet 

sestavi v zaključeno celoto, npr. zaporedje zapisano kot množica. Tak primer je zaporedje 

naravnih števil {1, 2, 3 ...}, ki je matematično samo en predmet, eno zaporedje. Vendar pa 

ima to zaporedje neskončno veliko členov. 

Aktualna neskončnost (Ule 1997) je zaključena celota stvari, ki jih v načelu ne moremo 

prešteti, ali drugo za drugo konstruirati. Tipičen primer aktualne neskončnosti za tiste, ki jo 

priznavajo, kar je dokazal tudi Cantor, so neskončne ali transfinitne množice. To pomeni, da 

je množica neskončna, če vsebuje vsaj eno pravo podmnožico, ki je ekvipolentna vsej 

množici.  

 

Čeprav je koncept potencialne neskončnosti razmeroma enostaven za matematike, je 

koncept aktualne neskončnosti še vedno dvomljiv in težko razumljiv.  
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4. 2 Neskončnost v geometriji 

 

Neskončnosti ne obravnavamo le v aritmetiki, ampak jo lahko povežemo tudi s pojmi iz 

geometrije. Ker imamo več izkušenj s števili, lažje razumemo števno neskončnost, medtem 

ko je geometrijska neskončnost vsem težje razumljiva.  

 

Začetek geometrijske neskončnosti ležijo v 15. stoletju in so tesno povezane z razvojem 

novih oblik umetnosti, zlasti z risbo, perspektivo, s katero so umetniki želeli doseči iluzijo 

tretje dimenzije.  

Geometrijske pojme neskončnosti se pogosto dojema z vidika končnih predmetov, ki 

grafično ali konkretno predstavljajo ta pojem. Tak primer je proces zmanjševanja 

geometrijskega predmeta npr. kvadrata ali odseka ravnine (Manfreda Kolar, Hodnik Čadež 

2012). 

 

Slika 1: Prikaz procesa zmanjševanje kvadrata 

 

Ko govorimo o neskončnosti v geometriji, govorimo tudi o predstavitvi števil na številski 

premici.  Realna števila lahko ponazorimo s točkami na številski premici.  Številska premica je 

poljubna premica, na kateri smo si izbrali dve različni točki O in E. Točko O imenujemo 

koordinatno izhodišče in upodablja število 0. Točka E upodablja število 1. Z nanašanjem 

daljice OE v eno ali v drugo stran od koordinatnega izhodišča dobimo slike celih števil.  

 

 

Slika 2: Prikaz daljice |OE| na številski premici 
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Geometrijsko neskončnost v osnovni šoli omenjamo le v omejenem obsegu - pri preprostih 

primerih, kjer lahko razložimo njen pomen, npr. že četrtošolci spoznajo premico, ki nima ne 

začetka ne konca, ampak se nadaljuje v neskončnost, in poltrak, ki je eni strani omejena, na 

drugi strani pa neomejena ravna črta. O neskončnosti govorimo tudi pri ponavljajočih se 

geometrijskih vzorcih oz. ornamentih, raznih krivuljah, o njej lahko razmišljamo pri igri z 

zrcali v neskončnih zrcalnih slikah in še marsikje.  

 

Nekateri primeri neskončnosti v geometriji (Kovačič, Domajnko 2002): 

 Premica 

Premica je na obeh straneh neomejena ravna črta, zato nihče ne more narisati prave 

premice. Vedno lahko rišemo samo omejene črte, ki si jih predstavljamo kot neomejene. 

 

 Krožnica 

Krožnica, čeprav je končna, je s svojo neomejenostjo pogosto simbol cikličnega ponavljanja. 

Njena oblika predstavlja simbol neskončnosti, saj nima ne začetka ne konca.  

 

 Ravnina 

Ravnina je na vseh straneh ravna neomejena ploskev. Ima dve razsežnosti, širino in dolžino, 

ki se raztezata v neskončnost.  

Zanimiv prikaz ravnine v povezavi z neskončnostjo je möbiusov trak. Möbiusov trak je 

ploskev, ki ima eno samo stran, njen rob pa je sklenjena krivulja. Leta 1865 jo je iznašel 

nemški matematik in astronom August Ferdinand Möbius (Strnad 1989). 

Möbiusov trak dobimo, če daljši trak pravokotne oblike z oglišči A, B, C in D najprej zvijemo, 

nato zlepimo oglišči A in D ter B in C. Če traku ne bi zvili, preden ga zlepimo, in bi zlepili kar 

oglišči A in B ter C in D, bi dobili običajen krožni obroč (Strnad 1989). 

 

Slika 3: Izdelava Möbiusovega traku (Strnad, 1989, str. 322) 
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Möbiusov trak se od običajnega sklenjenega traku loči po številnih zanimivih topoloških 

lastnostih, npr. kot ploskev ima eno samo stran. Če se s prstom gibljemo po traku, 

prehajamo iz ene strani na drugo stran (z "zunanje" na "notranjo" in spet nazaj), ne da bi pri 

tem kjerkoli prestopili rob, ki zunanjost in notranjost sicer ločuje pri običajnem traku 

(Kovačič, Domajnko 2002). Zato ga ne moremo obarvati z dvema barvama, kot lahko 

naredimo s krožnim obročem. 

 

Slika 4: Barvanje Möbiusovega traku (Strnad, 1989, str. 323) 

 

 Spirala 

Spirala je krivulja, ki se vije v neskončnost in se v neskončnih zavojih približuje ali oddaljuje 

od središčne točke, kar je odvisno od smeri, v kateri sledimo krivulji. V matematiki je znana 

logaritemska spirala r = .  

 

 Hilbertova (Peanova) krivulja 

Nemški matematik David Hilbert je leta 1981 opisal krivuljo, ki gre skozi vsako točko ravnine. 

Osnovni element te krivulje je lik na sliki 3a. V prvem koraku uporabimo štiri osnovne 

elemente in jih povežemo med seboj s tremi daljicami, kot prikazuje slika 3b. Za vsak 

naslednji korak uporabimo zadnjo dobljeno sliko kot osnovni element. Krivulja, ki jo dobimo 

po neskončno mnogo korakih, so kasneje poimenovali Hilbertova krivulja in je prostor 

zapolnjujoča krivulja. Pa vendar je ta krivulja v resnici le poseben primer t.i. Peanove krivulje, 

ki jo je pred njim odkril italijanski matematik Giuseppe Peano (Kovačič, Domajnko 2002). 

 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sredi%C5%A1%C4%8De&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/To%C4%8Dka
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Slika 5: Hilbertova krivulja 

 

Očitno je, da proces vodi h krivulji, ki gre skozi vsako točko kvadrata. Na ta način dobimo 

zanimivo povratno in hkrati enolično preslikavo med točkami kvadrata in krivulje. 

 

4. 3 Neskončna zaporedja in vrste 

 

Zaporedje je vsaka množica objektov (števila, točke), ki je razporejena po nekem pravilu.  Pri 

tem točno vemo, na katerem mestu v vrsti je kateri element. Člene zaporedja ločimo po 

vrednosti indeksa: a1, a2, a3, a4, a5 ... so prvi, drugi, tretji … člen zaporedja. Če te člene 

zapišemo kot vsoto: a1+a2+a3+a4+a5+ ..., dobimo vrsto. Vrsta je vsota členov nekega 

zaporedja in če seštejemo neskončno členov zaporedja, dobimo neskončno vrsto. 

 

Neskončna zaporedja 

Vsako neskončno zaporedje nima zadnjega člena. Velikokrat podamo zaporedje s splošnim 

členom an, kar pomeni, da podamo pravilo za n-ti člen. Tako z nekim opisnim pravilom 

tvorimo poljubne člene. (Kovačič, Domajnko 2002) Zaporedje si geometrijsko predstavljamo 

s točkami na realni številski premici.  

 

Neskončna zaporedja so lahko konvergentna, če se njegovi členi a1, a2, a3 ... stekajo k neki 

končni vrednosti, ali divergentna, če se njegovi členi a1, a2, a3 ... ne stekajo k neki končni 

vrednosti in je stekališče lahko neskončno, oz. se njegovi členi a1, a2, a3 ... stekajo k več 

različnim vrednostim (Kovačič, Domajnko 2002). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Mno%C5%BEica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Objekt
http://sl.wikipedia.org/wiki/Urejenost
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tevilska_premica


Irena Gole (2013) Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

 

15 
 

Primeri konvergentnega zaporedja (Kovačič, Domajnko 2002): 

 Ploščina vrisanih kvadratov se v neskončnosti steka proti 0. 

 Zaporedje višin, do katerih se venomer znova odbije poskakujoča žoga, se v 

"neskončnosti" steka proti 0. 

 1, , , , , ... , ...  0 

 1, , , , , ... 2 + , ...  2 

 , , , , , , , , ...  1 

 Escherjeva grafika Manjše in manjše iz leta 1956 (slika 6) prikazuje množico kuščarjev, 

ki so v smeri proti spodnjemu robu risbe čedalje manjši. Njihove velikosti se stekajo 

proti 0. Risba na desni podrobneje pojasni zaporedje velikosti kuščarjev. Prvi kuščar 

na vrhu ima dolžino diagonale kvadrata, npr. , ki je hkrati diagonala novega 

kvadrata. Kuščarja pod vsakim od teh imata spet dolžino stranice tega kvadrata, to je 

, ki je spet hkrati diagonala novega kvadrata in tako naprej. Vsakemu kuščarju 

pripadata v naslednji vrstici pod njim dva nova kuščarja, ki sta za -krat krajša.  

To lahko prikažemo z zaporedjem: 

1, , , ,  ...  ...  0 

 

 

Slika 6: Escherjeva grafika Manjše in manjše (1975) in diagram grafike 

(http://euler.slu.edu/escher/index.php/Regelmatige_vlakverdeling,_Plate_VI) 
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Primeri divergentnega zaporedja (Kovačič, Domajnko 2002): 

 1, 3, 9, 27, 81, ..., 3n, ...   

Zaporedje je divergentno (ni konvergentno), ker nima končnega stekališča, oziroma je 

stekališče neskončno. 

 
1

1
, - 

3

2
, 
5

3
, - 

7

4
 , … , (−1)𝑛−1 

2𝑛−1

𝑛
, …  ±2 

Zaporedje je divergentno, ker se njegovi členi v neskončnosti ne stekajo k enemu 

samemu stekališču (ni konvergentno). 

 

Neskončne vrste 

Neskončne vrste nastanejo, ko seštejemo neskončno členov nekega zaporedja po pravilu, 

npr. a1+a2+a3+a4+a5+ ... Vendar pa vsota neskončno mnogo (pozitivnih) števil ni nujno 

neskončna. (Kovačič, Domajnko 2002) 

 

Neskončna vrsta a1+a2+a3+a4+a5+ ... je konvergentna, če je konvergentno zaporedje delnih 

vsot, oziroma če ima končno vsoto. 

 

Primeri konvergentne vrste (Kovačič, Domajnko 2002, str. 35 – 36): 

 1 +  +  +  +  + ... = 2 

 

  

 

 Vsoto naslednje vrste lahko izračunamo po splošni formuli, kljub temu 

pa je "geometrijski dokaz" na desni lep prikaz te vrste. 

 +  +  +  +  + ... =  

 

Tako kot neskončno zaporedje je tudi neskončna vrsta a1+a2+a3+a4+a5+ ... divergentna, če ni 

konvergentna, kar pomeni, da neskončno zaporedje njenih vsot nima končne vsote. 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Zaporedje
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Delna_vsota&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Limita_zaporedja


Irena Gole (2013) Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

 

17 
 

Primeri divergentne vrste (Kovačič, Domajnko 2002): 

 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + ... + 2n  + ... → ∞ 

Pri tej vrsti lahko omenimo znamenito legendo o izumitelju šaha. Po staroindijski 

legendi je šahovsko igro izumil poglavar arabske province pred petnajstimi stoletji. Ko 

je izumitelj igro razložil svojemu kralju, je bil ta nad zamislijo tako navdušen, da je 

prosil izumitelja, da sam sebi predlaga nagrado za svojo iznajdbo. Ta mu je rekel, da 

želi dobiti toliko zrn pšenice, kolikor jih bo skupaj na vseh 64 polj šahovnice po 

naslednji formuli: za prvo polje "A1" šahovnice eno samo zrno, za vsako naslednje 

polje pa dvakrat več zrn kot na predhodnem polju. Kralj se je nasmehnil skromnosti 

izumitelja in naročil služabnikom, da izumitelju kot nagrado pripravijo nekaj vreč 

pšenice. Ko je izumitelj pripomnil, da za njegovo nagrado ne bo dovolj zrn niti v 100 

vrečah pšenice, mu nihče od prisotnih ni verjel, da je njegova pripomba resnična. 

Vreče so izpraznili, še preden so prišli do dvajsetega polja. Kralj je poslal po še 

pšenice. Kaj hitro pa so vsi ugotovili, da vezirjeva želja sploh ni skromna. Kralj je 

poklical matematika in mu zaupal problem. Po nekajurnem čečkanju po papirju je 

kralju povedal, da izumiteljeva želja presega njegovo bogastvo. Toliko pšenice ne bi 

zraslo v tisoč letih, pa če bi bila cela zemlja posejana le s pšeničnim klasjem, saj bi bilo 

potrebno na zadnje 64 polje dati 264= 18446744073709551616 zrn pšenice. (Mohr 

2008) 

 

 Harmonična vrsta ima v matematiki opazno vlogo in je v tesni povezavi s spodaj 

opisano nalogo. 

 +  +  +  +  + ...   

 

Imamo 1 kilometer dolgo elastično vrv. Na enem koncu vrvi je črv, ki začne v nekem 

trenutku lesti po vrvi s hitrostjo 1 cm/s. Medtem ko leze po vrvi, se vrv hkrati vsako 

sekundo raztegne za 1 kilometer. Vprašanje je, ali bo črv kdaj prilezel do konca vrvi?  

Intuicija nam pravi, da črv ne bo nikoli prišel do konca, vendar pa moramo upoštevati, 

da tudi sama vrv pri raztezanju črva prenaša naprej, kar pomeni, da bo črv enkrat že 

prišel na konec vrvi (Kovačič, Domajnko 2002). 
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  +  +  +  +  + ...  

Tudi ta vrsta, sestavljena samo iz obratnih vrednosti praštevil, ni konvergentna.  

 

O neskončnosti so razpravljali misleci in učeniki skozi vso zgodovino, vendar je šele Georgu 

Cantorju in Richardu Dedekindu v 19. stoletju uspelo dokazati, da neskončnost obstaja in to v 

različnih »velikostih«. Cantor je dokazal, da jih obstaja neskončno mnogo. Sedaj lahko z 

gotovostjo govorimo o števni neskončnosti in o kontinuumu. Števna je vsaka množica, če 

lahko njene elemente numeriramo in pri tem porabimo vsa naravna števila. Neskončnost, ki 

pripada moči realnih števil, pa ima moč kontinuuma, ker ga tvorijo točke na premici nanizane 

brez presledka. Tu se pojavi t. i. problem kontinuuma, ki sprašuje, ali obstaja množica, ki je 

močnejša od števne množice, hkrati pa ima manjšo moč od kontinuuma? Problem so rešili z 

dvema teorijama – cantorsko in necantorsko. Prva trdi, da takšna množica ne obstaja, 

medtem ko druga trdi, da je takih množic nešteto. (Bentley 2010; Guedj 1998)  

 

Kot smo že zapisali, obstaja več vrst neskončnosti. Pri matematiki največkrat govorimo o 

potencialni in aktualni neskončnosti in tudi v literaturi je razumevanje pojma najpogosteje 

povezano s tema dvema pojmoma. Pojem potencialne neskončnosti je razmeroma 

enostaven za razumevanje, saj gre za proces, ki se nikoli ne konča, medtem ko je pojem 

aktualne neskončnosti težje razumljiv, kajti tu moramo razumeti neskončnost kot objekt, ki 

vsebuje neskončno veliko elementov. 

Poleg omenjenih vrst neskončnosti poznamo še števno in geometrijsko neskončnost ter 

neskončna zaporedja in vrste. Števno neskončnost povezujemo z množico naravnih števil, 

medtem ko o geometrijski neskončnosti govorimo v povezavi s pojmi geometrije. 

O neskončnosti govorimo tudi pri neskončnem zaporedju in vsoti njegovih členov, kjer 

dobimo neskončno vrsto. Pri tem je zaporedje oz. vrsta lahko konvergentna ali divergentna. 

Ker je neskončnost pojem, katerega si težko predstavljamo v resničnem svetu, ga prav zato 

zlahka najdemo v paradoksih (Brivec, Hiltonov hotel idr.), "kjer trditev ali misel temelji na 

neskladju s splošno veljavnim in priznanim" (SSKJ 2005) . 
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5 PARADOKSI IN NESKONČNOST  

 

Z besedo paradoks običajno opišemo očitno napačno ali protislovno izjavo, do katere smo 

prišli s samo na videz konkretnim sklepanjem. Najpogosteje o njem govorimo takrat, kadar 

izjava ne vodi v zmoto, temveč do takšnega notranjega protislovja, ki ga ni mogoče razrešiti 

(Matematika 2008). Kjer je govora o neskončnosti, lahko pričakujemo, da bomo naleteli na 

kak paradoks; in kjer je govora o paradoksih, se jih da vedno spraviti v nekakšno zvezo z 

neskončnostjo. Čeprav so bili pojasnjeni mnogi navidezni paradoksi v zvezi z neskončnostjo, 

se zdi, da sta pojma neskončnost in paradoks med seboj neločljivo povezana. Paradoksi 

izzivajo moč sklepanja, vodijo do globokega razumevanja in ne nazadnje pomagajo razvijati 

sposobnosti za reševanje problemov, zato se od njih lahko veliko naučimo. 

 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj bolj znanih paradoksov, ki jih lahko povežemo z 

neskončnostjo. 

 

 Paradoks Brivec  

Brivec ima na vratih napisano: "Brijem vse može iz mesta in samo tiste, ki se ne brijejo sami." 

Vprašanje je, ali se brivec brije sam ali ne. Če se brije sam, potem spada med tiste, ki se 

brijejo sami. Toda njegovo obvestilo pravi, da nikoli ne brije nikogar iz te skupine. Torej ne 

more briti samega sebe. Če brivca brije nekdo drug, potem je brivec moški, ki se ne brije 

sam. Toda njegov izvesek pravi, da brije vse take moške. Torej ne more briti brivca nihče 

drug. Kakorkoli odgovorimo, pridemo do protislovja (Gardner 1988). 

 

S tem paradoksom je Russell prikazal znani paradoks, ki ga je odkril o množicah. Za vsako 

množico se lahko vprašamo, ali ima samo sebe za element ali ne. Naj bo A množica vseh 

tistih množic, ki nimajo sebe za element. Ali A ima ali nima samo sebe za element? Kakorkoli 

odgovorimo, pridemo do protislovja. Množica A ima samo sebe za element natanko takrat, 

ko nima same sebe za element (Kovačič, Domajnko 2002). 
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 Hilbertov hotel Neskončnost 

Imamo hotel z neskončno veliko sobami, ki so oštevilčene s številkami, in sicer po vrsti 1, 2, 

3, 4, 5,  …  Vse sobe so enoposteljne in zasedene, to pomeni, da je neskončno veliko gostov. 

Nekega dne pride še en ugleden gost in receptor mu mora najti sobo, čeprav je hotel 

popolnoma zaseden. Našel jo je tako, da je vsakega gosta prosil, da se preseli v sobo, ki je za 

eno številko višja od prejšnje. Gost iz sobe številka 1 se preseli v sobo številka 2, gost iz sobe 

2 v sobo številka 3 in tako naprej. Tako dobi ugleden gost svojo sobo.  

 

 

n  n+1 

 

Naslednji dan se v hotel prijavi 5 gostov. Tudi zanje je receptor našel sobe, saj je prosil 

vsakega gosta, da se preseli v sobo, ki je imela za pet višjo številko od prejšnje.  

 

 

n  n+5 

 

Ob koncu tedna je prišlo v hotel nešteto novih gostov. Ker je hotel z neskončno veliko 

sobami, so vsi gostje dobili sobo tako, da se je vsak gost preselil v sobo, katere številka je bila 

dvakrat večja od prejšnje. Vsi gostje so dobili sobe s sodimi številkami, neskončno število sob 

z lihimi številkami pa se je spraznilo za nove goste. 

 

 

n  2n 
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Neskončno množico lahko definiramo kot množico, ki jo lahko povratno enolično preslikamo 

na njeno pravo podmnožico. Receptor hotela je pokazal, kako lahko množico vseh naravnih 

števil povratno enolično preslikamo na eno od lastnih podmnožic, tako da je iz začetne 

množice opustil enega oziroma pet elementov. Ta postopek se da spreminjati, tako da od 

celotne množice vzamemo neskončno podmnožico in pustimo poljubno želeno končno 

število elementov. Končni ukrep receptorja je spraznil neskončno število sob. To kaže, kako 

lahko neskončnost odvzamemo od neskončnosti, pa vendar ostane še neskončnost. S tem ko 

vzpostavimo povratno enolično preslikavo med naravnimi števili in sodimi naravnimi števili, 

nam ostane neskončna množica lihih števil (Gardner 1988).  

 

 Zenonovi paradoksi 

Zenon iz Eleje (5. stol. pr. n. št.) je formuliral vrsto paradoksov o gibanju. Najbolj znani so 

trije: Dihotomija, Puščica ter Ahil in želva, katerega bomo podrobneje predstavili.  

 

Ahil in želva 

Ahil je bil v grškem svetu znan kot najhitrejši tekač. Zenon je trdil, da ta junak ne bi nikoli 

mogel dohiteti niti najpočasnejše želve. 

Ahil in želva tekmujeta, kdo bo prej pritekel do cilja. Ahil začne loviti želvo, ko je ta 100 

metrov pred njim. Ko preteče teh 100 metrov, jih želva, ki beži pred njim, preleze 10. Ko 

preteče Ahil teh 10 metrov, se želva odmakne za enega in ko preteče Ahil ta meter, se želva 

spet odmakne za desetino metra in . . . tako brez konca. Ahil nikoli ne ujame želve. Vsakič, ko 

preteče razdaljo, ki ga loči od želve, se mu ta odmakne za desetino te razdalje in je zato nikoli 

ne more ujeti. 

 

Zenonov paradoks je mogoče enostavno izraziti s številskim izrazom in periodičnim 

decimalnim številom kot rezultat le tega. 

100 + 10 + 1 + 
1

10
 + 

1

100
 + 

1

1000
 + ... = 111,111.... 

Na ta način dobimo neskončno vrsto, za rezultat pa neskončno število, kajti z vsakim mestom 

vedno dodamo neko vrednost. (Matematika 2008) 
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 Thomsonova svetilka 

Thomsonova svetilka, paradoks imenovan po filozofu Jamesu F. Thomsonu, je variacija na 

Zenonov paradoks.  

Imamo povsem običajno svetilko s stikalom, s katerim izmenjaje prižigamo in ugašamo 

svetilko. Recimo, da pustimo Thomsonovo svetilko prižgano za 1/2 minute, nato jo 

ugasnemo za 1/4 minute. Zopet jo prižgemo za 1/8 minute in ko ta mine, jo ugasnemo za 

1/16 minute, jo prižgemo za 1/32 minute, itd.  

Ker je   +  +  +  + ... = 1, bomo ta postopek ponavljali le 1 minuto. (Kovačič, Domajnko 

2002) 

 

Ali bo svetilka po natanko 1 minuti svetila ali bo ugasnjena? Ali bi bilo drugače, če bi bila 

svetilka najprej ugasnjena? 

Vsak lihi pritisk gumba svetilko prižge, vsak sodi jo ugasne. Če je na koncu prižgana, pomeni, 

da je bilo zadnje število liho, če pa je ugasnjena, je bilo zadnje število sodo. Toda zadnjega 

naravnega števila ni. 

Bistvo tega paradoksa je, da gre vsota števil proti 1, vendar je nikoli povsem ne doseže. 

Svetilka utripa vedno hitreje, ko se približuje 1 minuti, toda ker nikoli ne doseže 1 minute, ne 

moremo vedeti, ali bo svetilka svetila ali bo ugasnjena. Odgovora ne spremeni niti dejstvo, če 

bi bila svetilka najprej ugasnjena. 

 

 

6 NESKONČNOST IN MATEMATIČNI POJMI V OSNOVNI ŠOLI 

 
Večini učencev v osnovni šoli je tema o neskončnosti zanimiva in po navadi radi razpravljajo, 

če jim učitelj le ponudi to možnost. Na eni strani imajo konkretne poglede na svet okoli sebe 

in matematiko, po drugi strani pa so se pripravljeni igrati s števili. Neskončnost vzbudi 

radovednost pri otrocih še preden stopijo v šolo in o njej govorijo intuitivno, na podlagi 

svojih izkušenj. To zgodnje zanimanje za neskončnost pa v matematični kurikulum večinoma 

ni vpeljano, zato neskončnost ostaja skrivnost za mnoge učence skozi vsa šolska leta.  
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Bruene pravi: "Umske sposobnosti je treba uporabljati, da bi se razvijale," Piaget pa dodaja, 

da "logika ni vrojena, ampak se nenehno gradi, zato je prva naloga pouka prav razvijanje 

mišljenja" (v Cotič et. al 2003, str. 5). 

 

V nadaljevanju sledi preglednica (tabela 1), v kateri so predstavljeni cilji iz učnega načrta 

matematike devetletne osnovne šole, ki jih lahko povezujemo z neskončnostjo. Podrobneje 

smo pregledali, v kolikšni meri, v katerem razredu in kako naj bi se obravnavale matematične 

vsebine, povezane z neskončnostjo. Poleg smo zapisali razvojno stopnjo, ki jo učenci 

predvidoma dosegajo v posameznem razredu in vsebine ter pojme iz učbenika, ki se 

navezujejo na pojme iz neskončnosti. V ta namen smo pregledali izbrane učbenike oz. 

samostojne delovne zvezke od 1. do 9. razreda, po katerih poučujemo matematiko na OŠ 

Bršljin: 

 Lili in Bine 1 (Kramarič idr. 2012) – medpredmetni delovni zvezek v štirih delih; 

 Svet matematičnih čudes 2 (Cotič idr. 2012) – samostojni delovni zvezek v treh delih; 

 Svet matematičnih čudes 3 (Cotič idr. 2012) – samostojni delovni zvezek v treh delih; 

 Svet matematičnih čudes 4 (Cotič idr. 2008) – učbenik; 

 Stičišče 5 (Strnad, Štuklek 2008) – učbenik; 

 Stičišče 6 (Strnad, Štuklek 2006) – učbenik; 

 Stičišče 7 (Strnad 2010) – učbenik; 

 Presečišče 8 (Strnad idr. 2004) – učbenik; 

 Presečišče 9 (Strnad, Štuklek 2006) – učbenik. 

 

Pri pregledovanju učnega načrta in učbenikov smo iskali konkretne pojme iz neskončnosti, 

oz. kje je neskončnost omenjena (krepki tisk), prav tako pa smo zapisali pojme, pri katerih 

zaznamo idejo o neskončnosti in bi lahko idejo pri pouku razvijali.  

 

 



Irena Gole (2013) Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

 

24 
 

RAZVOJNA 
STOPNJA 

PO 
PIAGETU 

RAZRED UČNI NAČRT 
UČBENIK / SAMOSTOJNI 

DELOVNI ZVEZEK 

Stopnja 

intuitivnega 

mišljenja 

1. razred - neskončnost kot termin se ne omenja, 
vendar pojem zaznamo v vzorcih in 
zaporedjih. 

- neskončnost ni neposredno 
omenjena, vendar jo lahko 
povežemo z nekaterimi pojmi: 

o drugo: rišejo vzorce, 
nadaljujejo 
zaporedja. 

 

2. razred 

3. razred  

Stopnja 

konkretnih 

operacij 

4. razred - aritmetika:  
o zapisujejo in berejo naravna 

števila, večja od 10 000. 
- geometrija:  

o prepoznavajo ravne črte, jih 
opišejo in poimenujejo; 

o zapisujejo denarne vrednosti 
(cene) z decimalnim zapisom. 

- drugo: 
o opazujejo vzorec, prepoznajo 

pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo; 
o oblikujejo vzorce. 

- neskončnost ni neposredno 
omenjena, vendar jo lahko 
povežemo z nekaterimi pojmi: 

o aritmetika: 
obravnava števil, 
zapis zaporedja števil; 

o geometrija: črta, 
premica, poltrak, 
krog, krožnica. 

5. razred - aritmetika: 
o zapisujejo in berejo števila, večja 

od milijona. 
- geometrija:  

o spoznajo pojem ravnina; 
o poznajo odnose med točko, 

premico, daljico in poltrakom; 
o seštevajo in odštevajo količine v 

decimalnem zapisu (spoznajo 
množico racionalnih števil; 
razširijo množico števil). 

- drugo: 
o prepoznajo življenjske situacije, 

kjer količine izrazimo z 
negativnimi merskimi števili 
(spoznajo množico celih števil; 
razširijo množico števil); 

o opazujejo vzorec, prepoznajo 
pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo; 

o oblikujejo slikovne in 
geometrijske vzorce. 

- neskončnost je neposredno 
omenjena pri razlagi in 
nalogah, 

o aritmetika: števila, 
zaporedje števil, 
neskončne množice, 
splošni člen n pri 
posplošitvah; 

o geometrija: ravnina 

6. razred - aritmetika: 
o usvojijo pojem neskončna 

množica naravnih števil; 
o poznajo, zapisujejo in berejo 

števila prek milijona; 
o računajo v množici naravnih števil 

prek milijona; 
o usvojijo pojem ulomka; 
o zapisujejo in berejo decimalna 

števila; 

- aritmetika: množica naravnih 
števil, neskončna množica, 
ulomki, racionalna števila 

- geometrija: krožnica, kot 
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RAZVOJNA 
STOPNJA 

PO 
PIAGETU 

RAZRED UČNI NAČRT 
UČBENIK / SAMOSTOJNI 

DELOVNI ZVEZEK 

o primerjajo in urejajo po velikosti 
decimalna števila. 

- geometrija: 
o poznajo osnovne odnose med 

premico in točko oziroma med 
dvema premicama; 

o usvojijo pojem kot; 
- drugo: 

o prepoznajo pravilo v vzorcu in ga 
nadaljujejo; 

o oblikujejo vzorce; 
o prepoznajo pravilo v številskem 

zaporedju, ga nadaljujejo in 
napovejo. 

Stopnja 

formalnih 

operacij 

7. razred - aritmetika: 
o opredelijo pojem ulomka in ga 

upodobijo na številski premici ali 
kot del lika, 

o oblikujejo ali nadaljujejo dano 
zaporedje ulomkov; 

o upodobijo urejen par ali odčitajo 
koordinate dane točke v 
koordinatni mreži. 

- geometrija:  
o usvojijo pojem orientacije na 

premici in ravnini; 
- drugo:  

o raziskujejo in samostojno 
oblikujejo vzorce; 

o opazujejo in prepoznajo pravilo v 
vzorcu in vzorec nadaljujejo. 

- aritmetika: večkratniki, 
ulomki, neenačbe 

- geometrija: število točk na 
premici, ravnina, prostor 

- drugo: tlakovanje  

8. razred - aritmetika: 
o utemeljijo razloge za razširitev 

množice naravnih števil; 
o celo (racionalno) število 

preberejo in upodobijo na 
številski premici (realni osi); 

o spoznajo iracionalna števila (le 
informativno); 

o oblikujejo ali nadaljujejo dano 
zaporedje v množici celih števil; 

o ločijo med množicami N, Z, Q, R 
in razumejo odnos med njimi (N 

T Z T Q T R); 

o razumejo zapise zelo velikih in 
zelo majhnih števil; 

o upodobijo točko z dano 
koordinato na realni osi; 

o upodobijo točko z danima 
koordinatama v ravnini. 

- aritmetika: neskončna 
množica, aritmetično 
zaporedje števil, iracionalna 
števila (√2), realna števila, 

nekatere enačbe (x0 = 0; 1x = 
x, neenačbe 

- geometrija: neskončna 
lomljenka (Kochova snežinka), 

obseg kroga, število p. 
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RAZVOJNA 
STOPNJA 

PO 
PIAGETU 

RAZRED UČNI NAČRT 
UČBENIK / SAMOSTOJNI 

DELOVNI ZVEZEK 

- geometrija: 

o razumejo pomen števila p. 

- drugo: 
o samostojno oblikujejo vzorce; 
o opazujejo in prepoznajo pravilo v 

vzorcu in vzorec nadaljujejo. 

9. razred - aritmetika: 
o upodobijo množico točk na realni 

osi in v koordinatnem sistemu;  
o opišejo odvisnost dveh količin s 

funkcijskim (simboličnim) 
zapisom, s preglednico in z 
grafom (po točkah); 

o opredelijo linearno funkcijo y = kx 
+ n (graf, pomen koeficientov k in 
n, lega točke glede na premico). 

- geometrija: 
o opredelijo odnose med točkami, 

premicami in ravninami v 
prostoru (ob modelih) in odnose 
zapišejo s simboli, 

- drugo: 
o opazujejo in prepoznajo pravilo v 

številskem zaporedju in 
zaporedje nadaljujejo; 

o prepoznajo pravilo v zaporedju, 
poiščejo posplošitev in zaporedje 
nadaljujejo. 

- aritmetika: množica realnih in 
iracionalnih števil 

- geometrija: točka, premica, 
ravnina 

Tabela 1: Pregled zastopanosti pojma neskončnost v učnem načrtu in učbenikih glede na 
razred 
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Kot vidimo v zgornji preglednici, je otrok, ko vstopi v šolo nekje do 7. leta, po Piagetu na 

stopnji intuitivnega mišljenja oz. stopnji predoperativnega mišljenja. Otrok postopoma 

postaja sposoben videti več dejavnikov, ki vplivajo na dogodek. Do konca te razvojne stopnje 

je še vedno bolj odvisen od zaznavanja kot od logičnega mišljenja, vse pa je povezano z 

njegovo intuicijo.  

Intuitivno mišljenje je zelo slikovito in postopno natančnejše, pa vendar ima še težave pri 

razlikovanju razredov in podrazredov, npr. pred učenca damo lesene kocke rumene in zelene 

barve, med katerimi je več rumenih. Ko ga vprašamo, katerih kock je več, rumenih ali 

zelenih, bo pravilno odgovoril, da rumenih, če pa ga vprašamo, ali je več rumenih ali lesenih, 

bo odgovoril, da je več rumenih (Batistič Zorec 2006). 

 

V prvem triletju je poudarek na razvoju številskih predstav, ki temeljijo na praktičnih 

aktivnostih preko igre, opazovanja in izkušenjskega učenja, zato v učnem načrtu za to 

obdobje ni zapisanih  pojmov in ciljev povezanih z neskončnostjo. Delovni učbeniki vsebujejo 

veliko slikovnega gradiva in konkretnih ponazoril, s katerimi razvijamo in utrjujemo številske 

predstave. Tu neskončnost ni neposredno omenjena, vendar lahko pojem vseeno povežemo 

z vzorci in zaporedji. Neskončnost je kot pojem prisotna že v predšolskem obdobju (pojem 

število, vzorec, zaporedje), vendar pa je zaradi abstraktnosti pojma in težje razumljivosti 

takrat še ne omenjamo. 

 

Med 7. in 12. letom, to zajema 1. in 2. triletje, je učenec po Piagetu na stopnji konkretnih 

operacij oz. na stopnji konkretno logičnega mišljenja. V tem obdobju postane mišljenje bolj 

fleksibilno in logično, saj ni več odvisno le od trenutne vizualne zaznave, mu pa na začetku 

tega obdobja pomaga, če lahko vidi objekte ali njihovo sliko. Ena najpomembnejših miselnih 

operacij, ki jih je učenec sposoben, je reverzibilnost, to pomeni, da lahko v mislih obrne neko 

dejavnost, sposoben pa je tudi decentracije, tako da se lahko istočasno osredotoči na več 

vidikov objekta. V tem obdobju je učenec zmožen obdržati dve ali več značilnosti hkrati, s 

tem v zvezi pa raste sposobnost konzervacije ali ohranitve mase, prostornine, števila, 

dolžine, teže, kljub spremembam v obliki, razvrstitvi itd. Naslednja zmožnost operativnega 

mišljenja je klasifikacija in razporejanje predmetov po določeni značilnosti, npr. najprej po 

eni (po barvi), nato po dveh (barvi in obliki) in kasneje po več značilnostih. Tako je dana 
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osnova za razumevanje matematičnih in naravoslovnih pojmov ter zakonitosti (Marentič 

Požarnik 2003).  

 

Prvič neskončnost omenimo pri pouku matematike v četrtem razredu, ko jo lahko povežemo 

z nekaterimi pojmi iz geometrije in aritmetike. Neskončnost je posredno povezana z 

obravnavo pojmov, kot so premica, poltrak, krog in krožnica ... V četrtem razredu, ko 

uvedemo denarno enoto, učence navajamo na decimalni zapis. Učencem nakažemo, da je 

števil več, ne obstajajo samo naravna števila, števila, s katerimi štejemo. Na ta način 

spoznajo prva racionalna števila, oz. ugotovijo, da ne obstajajo samo cela števila. Čeprav 

učenci operirajo s števili do 10 000, jim lahko nakažemo, da je števil mnogo več.  

 

Za četrti razred smo pregledali samostojna delovna zvezka 1. in 2. del, Svet matematičnih 

čudes 4 (Cotič idr. 2008), kjer neskončnost ni neposredno omenjena, vendar pa se o njej 

lahko pogovorimo pri določenih razlagah in nalogah, pri pojmih iz geometrije ter pri 

obravnavi števil pri aritmetiki. 

V 1. delu samostojnega delovnega zvezka je pri obravnavi števil naloga, kjer je narisan zid s 

števili, ki se lahko nadaljuje. Tu morajo učenci zapisati nadaljevanje zaporedja. 

Pri geometriji je primer, kjer deček razmišlja o črtah, ki nimajo konca. Narisal je ravni črti, ki 

sta imeli začetek, konca pa ne. To je primer poltraka, za katerega je zapisana razlaga, da je na 

eni strani omejena ravna črta. Poltraka ne moremo v celoti narisati, ker nima konca. 

Drugi primer je, ko deklica razmišlja o ravnih črtah, ki nimajo ne začetka ne konca. Na obeh 

straneh neomejeno črto imenujemo premica. Premice ne moremo narisati cele, ker nima ne 

začetka ne konca, kar je tudi slikovno prikazano. 

V 2. delu samostojnega delovnega zvezka nismo zasledili nalog ali pojmov povezanih z 

neskončnostjo. 

 

V učnem načrtu za matematiko v 5. razredu neskončnost ni neposredno omenjena. Učenci 

spoznajo ravnino, razširi se tudi znanje iz geometrije. Pri aritmetiki se učijo o velikih številih, 

ki jih upodabljajo na številski premici, jih urejajo, naravna števila ločijo na soda in liha ter 

oblikujejo zaporedja naravnih števil. Prvič se srečajo z množicami in enostavnimi operacijami, 

med njimi ( ). V petem razredu učenci prvič spoznajo tudi negativna cela števila na 
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podlagi konkretnih življenjskih situacijah (npr. negativna temperatura, negativno stanje na 

osebnem računu ipd.) ter na ta način razširijo svoje znanje o številih. Tako na številski osi 

učencem pokažemo negativna števila, ki gredo tudi proti neskončnosti. 

Za 5. razred smo pregledali učbenik Stičišče 5 (Strnad, Štuklek 2008), kjer nas je presenetila 

neposredna omemba pojma neskončnosti, tako pri razlagi pojmov, kot pri primerih. Zapisan 

je tudi problem predstavljanja neskončne množice, na kar je opozoril že Galileo Galilei. 

Naravna števila:  

 Največjega naravnega števila ni. Nadaljevanje zaporedja števil je prikazano s tremi 

pikami (prav tam, str. 81).  

 Učenec o neskončnosti razmišlja v nalogi, ki ga sprašuje, katero je največje naravno 

število. 

Množice:  

 Množica z neskončno mnogo elementi je neskončna množica. Neskončne množice 

ponazorimo z Vennovimi diagrami, kjer lik, omejen s sklenjeno črto, predstavlja 

poljubno neskončno množico, pravokotnik pa neskončno osnovno množico (prav 

tam, str. 64).   

 V učbeniku je zapisana naloga, kjer mora učenec pogledati v zvezdnato nebo in 

zapisati množico vseh zvezd. Prav tako ga sprašuje po mnenju, kakšna se mu zdi ta 

naloga. V tej situaciji lahko nekdo prepozna končno, drugi pa neskončno množico. 

Ena izmed nalog razlaga, da je premica sestavljena iz točk. Sprašuje pa, katero vrsto 

množic predstavlja. Tudi tu je odgovor, da je množica točk, ki sestavlja premico, 

neskončna. 

Geometrija:  

 Neomejeno ravno ploskev, ki se razteza v vse smeri brez konca in kraja, imenujemo 

ravnina (prav tam, str. 146). 

 Premica je na obeh straneh neomejena ravna črta (prav tam, str. 144). 

 Poltrak je na eni strani neomejena ravna črta, ki se začenja v točki (prav tam, str. 

144). 

Številsko zaporedje:  

 Zaporedje dobimo, če števila (ali oblike) po nekem pravilu razvrstimo na 1., 2., 3. ... 

mesto (prav tam, str. 78).. Zapisan je primer zaporedja: 1, 2, 3, 4, ... - členi zaporedja 
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se večajo, zaporedje se ne konča, kar nakazujejo zapisane tri pike na koncu 

zaporedja. 

Izrazi: 

 Pri izrazih učenci spoznajo splošni člen, ki ga označimo s črko n, ki je lahko katerokoli 

naravno število. V učbeniku so zapisani primeri obrazcev za zaporedje ali n-ti člen 

zaporedja:  

n: n ; 1, 2, 3, 4, 5, ...  ali n + 1: n ; 2, 3, 4, 5, ... , kjer tri pike nakazujejo 

nadaljevanje zaporedja. 

 

V šestem razredu učenci pri aritmetiki spoznavajo naravna števila preko milijona in tu 

zasledimo cilj, ki vključuje neskončnost: "Usvojiti pojem neskončna množica naravnih števil 

(Učni načrt 2011, str. 29)". Poleg tega rešujejo osnovne enačbe in neenačbe v množici 

naravnih števil, znajo brati, zapisovati, primerjati in urejati decimalna števila ter računati z 

njimi, razširijo se tudi pojmi iz geometrije.  

 

Pregledali smo učbenik Stičišče 6 (Strnad, Štuklek 2006).  

Naravna števila: 

 Števila 1, 2, 3 ... so naravna števila. Množico naravnih števil označimo z  in zapišemo 

. Lastnosti množice  so, da je vsak naslednik za 1 

večji od predhodnika, najmanjše naravno število je 1, največjega naravnega števila 

ni. Pravimo, da je naravnih števil nešteto ali neskončno mnogo (prav tam, str. 33). 

 Naravnih števil je nešteto, zato pri štetju ali računanju vedno uporabljamo samo del 

teh števil, to je podmnožico množice naravnih števil. Od vseh možnih podmnožic 

imata samo dve svoji imeni - množici sodih in lihih števil (prav tam, str. 34). 

Množice:  

 Neskončna množica je množica z neskončno mnogo elementi (prav tam, str. 29).  

 Naloga: Koliko elementov imata dani številski množici?  in 

 (prav tam, str. 30). 

Geometrija:  

 Krožnico sestavljajo točke, ki so vse enako oddaljene od izbrane točke, to je središča 

(prav tam, str. 112). 
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 Polmer r je vsaka daljica, ki povezuje središče krožnice s katerokoli točko krožnice 

(prav tam, str. 112). 

 V uvodnem delu o kotih so zapisane trditve iz Evklidove 1. knjige: točka je, kar nima 

delov; črta je dolžina brez širine; ravna črta poteka na enak način glede na vse svoje 

točke; ploskev je, kar ima samo dolžino in širino; meje ploskve so črte; ravna ploskev 

je tista, ki poteka na enak način glede na vse svoje ravne črte (prav tam, str. 49). Tu 

so razloženi tudi osnovni pojmi, kot je premica, poltrak in ravnina ter kot, vendar pa 

tu ni posebej omenjeno, da gresta kraka kota v neskončnost, s tem pa tudi ostri ali 

topi kot. Definicija kota je, da je le ta del ravnine med dvema poltrakoma s skupnim 

vrhom, zato imajo učenci težave pri opredeljevanju kotov, kajti mnogi mislijo, da je 

kot le v samem vrhu kota oz. blizu njega. 

Racionalna števila:  

 Ulomki, katerih števci in imenovalci so večkratniki števca in imenovalca prvotnega 

ulomka, predstavljajo isto število, npr.  =  =  =  ... Ali preprosteje, vsak ulomek 

lahko zapišemo na neskončno mnogo načinov. Poleg tega na izbranem delu 

številskega poltraka ne moremo ponazoriti vseh ulomkov, ker jih je neskončno 

mnogo (prav tam, str. 87 - 88). 

 

V didaktičnih priporočilih za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje je zapisano: "Posebno 

pozornost namenimo prvim pojmom, ki vključujejo idejo neskončnost (premica, ravnina). 

Oba pojma naj učenci zaznavajo kot elementa v nastajanju, ki se nadaljujeta v neskončnost. " 

(Učni načrt 2011, str. 26).  Predlagajo tudi, da naj bo pristop pri učenju in izvajanju računskih 

postopkov s količinami življenjski, kot npr. neformalna uporaba oznak za decimalni zapis. V 

tem obdobju se računanje z naravnimi števili sistematično razširi od 1000 v četrtem razredu, 

do neskončne množice naravnih števil v šestem razredu. 

 

Učenci 3. triletja oz. od 12. leta naprej so na stopnji formalnih operacij, ko razmišljajo 

abstraktno logično in že sistematično rešujejo probleme. Mišljenje ni več vezano le na 

predmete in konkretne izkušnje. Na tej stopnji lahko učenec razmišlja o hipotetičnih 

problemih in situacijah ter sklepa na osnovi formalne logike. Vse bolje razume filozofske, 

moralne, religiozne in druge abstraktne pojme in zakonitosti. Postopno je sposoben 
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razmišljati o svojem lastnem mišljenju (metakognicija). Pojme lahko pridobiva tudi na osnovi 

definicij (s pomočjo deduktivnega sklepanja), ne več le na osnovi konkretnih primerov, 

seveda če razume sestavine definicije (Marentič Požarnik 2003). 

V sedmem razredu se razširjajo teme iz šestega razreda, prvič se srečajo s koordinatno 

ravnino, se orientirajo na premici in ravnini, prav tako pa znajo opredeliti pojem ulomka in 

računati z njimi, ulomke pa tudi razširijo in okrajšajo ter upodabljajo na številski premici ali 

kot del lika. 

 

Za 7. razred smo pregledali učbenik Stičišče 7 (Strnad 2010). 

Naravna števila:  

 Večkratnikov je neskončno mnogo (prav tam, str. 45). 

Geometrija: 

 Na premici leži neskončno mnogo točk. Skozi eno točko poteka neskončno mnogo 

premic (prav tam, str. 50).  

 Ravnina ima dve razsežnosti, širino in dolžino, ki se raztezata v neskončnost (prav 

tam, str. 50). 

 Prostor ima tri razsežnosti: dolžino, širino in višino, ki se raztezata v neskončnost 

(prav tam, str. 50). 

 Naloge (prav tam, str. 50): Koliko premic lahko narišeš skozi točko C? Neskončno 

mnogo. Koliko točk je na premici p, koliko na premici q? Neskončno mnogo na 

obeh. 

 Kot je del ravnine med dvema poltrakoma, krakoma s skupnim izhodiščem, 

imenovanim vrh kota (prav tam, str. 152).  Tudi tu ni posebej omenjeno, da gresta 

poltraka v neskončnost. 

 

Racionalna števila:  

 Vsak ulomek lahko zapišemo na neskončno mnogo načinov. Zato tudi vsako 

naravno število, ki ga ponazarja ena točka na številskem poltraku, lahko zapišemo z 

ulomkom na neskončno mnogo načinov (prav tam, str. 72). 
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Neenačbe: 

 Pri neenačbah je zapisano, da jih bomo reševali le v univerzalni množici naravnih 

števil, ne pa tudi v množici racionalnih števil. Zakaj je tako, je prikazano v zgledu, ko s 

premislekom rešimo neenačbo  v množici racionalnih števil. V množici 

pozitivnih ulomkov neenačbo rešijo vsi ulomki, ki so večji od 0 in manjši ali enaki 1. To 

so npr.  ,  ,   , ... Rešijo jo tudi ulomki  ,  ,  ,  ...  ,  ,   , pa ulomki  ,  , ... in vsa 

števila med njimi. Rešitev je neskončno mnogo, ker je ulomkov toliko, da jih ne 

moremo šteti. Rešitev zato tudi v množici racionalnih števil ne moremo ponazoriti na 

številskem poltraku (slika 7). 

 

 

Slika 7: Ponazoritev rešitev neenačbe   na številskem poltraku (Strnad 2010) 

 

 V učbeniku smo zasledili primer tlakovanja večjih ploskev s trikotniki in štirikotniki. 

Prav tako omenja koordinatno mrežo, kjer je zapisano, da jo sestavljata os x in os y, ni 

pa zapisano, da sta to poltraka, ki gresta v neskončnost. 

 

V osmem razredu učenci spoznajo potrebo po razširitvi množice naravnih števil, zato ločijo 

med množicami naravnih, celih, racionalnih, iracionalnih in realnih števil ter razumejo 

odnose med njimi. Tudi v tem razredu negativna števila vpeljemo preko življenjskih situacij, 

nato razširimo množico števil z negativnimi števili in vpeljemo računske operacije z njimi. 

Poleg tega razumejo zapise zelo velikih in zelo majhnih števil. Postopno se uvaja tudi pojem 

funkcije in upodabljanje množice točk v koordinatnem sistemu, kar se nadaljuje v devetem 

razredu. Učenci spoznajo graf funkcije.  
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Za 8. razred smo pregledali učbenik Presečišče 8 (Strnad idr. 2004). 

Množica:  

 Na začetku učbenika pri ponovitvi pojmov iz prejšnjih razredov omenja neskončno 

množico, ki je množica z neskončno mnogo elementi. Pri nalogah je število 

elementov, ki gredo v neskončnost, označeno s tremi pikami. 

Števila:  

 Omeni aritmetično zaporedje števil, ki nastanejo s skoki enake dolžine, vendar pa ne 

omeni, da gre zaporedje v neskončnost. 

 Učenci spoznajo iracionalna števila, kjer je zapisana razlaga, da imajo kvadratni 

koreni nepopolnih kvadratov pozitivnih števil neskončno mnogo decimalk, ki se ne 

pojavljajo periodično, oz. si sledijo v poljubnem vrstnem redu. Prav zaradi tega jih 

lahko zapišemo samo s približkom ali z zapisom števila pod korenskim znakom. 

 Zapisan je primer , ki ga ne moremo zapisati v obliki ulomka.  ima za decimalno 

vejico neskončno veliko decimalk, ki se ne pojavljajo periodično, zato ga lahko 

zapišemo samo z bolj ali manj natančnim približkom. 

 V učbeniku je na številski osi prikazana upodobitev realnih števil. Ker med dve še 

tako bližnji racionalni števili lahko vedno vrinemo novo racionalno število, je teh že 

med tema dvema številoma neskončno mnogo. Ker pa je produkt iracionalnega 

števila z racionalnim spet iracionalno število, je tudi teh med dvema racionalnima 

številoma neskončno mnogo. Lahko si predstavljamo, da slike vseh racionalnih in 

iracionalnih števil skupaj, torej realnih števil, povsem zapolnijo premico. 

 Zanimiva je tudi omemba legende o izumitelju šaha pri potencah in pa izpeljava nalog 

iz nje. 

Enačbe:  

 Pri nalogah iz enačb se pojavljajo enačbe, katere imajo neskončno rešitev, npr. 0  x = 

0. 

Neenačbe:  

 Neenačba ima lahko končno mnogo, neskončno rešitev ali pa tudi nobene (prav 

tam, str. 190). Razloženi so tudi primeri reševanja neenačbe x  0 v različnih 

množicah.  
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 Neenačba x  0 ima v množici celih števil števno mnogo rešitev, saj vključuje vsa 

negativna cela števila, skupaj z ničlo. Teh rešitev je veliko, skratka toliko, dokler 

lahko štejemo. Zato pravimo, da jih je števno mnogo (prav tam, str. 190). 

 V množici realnih števil ima neenačba neskončno mnogo rešitev (prav tam, str. 190). 

Geometrija:  

 Učenci kot primer neskončne lomljenke spoznajo Kochovo neskončno lomljenko. 

 Učenci se prvič srečajo z obsegom kroga in njenim računanjem. Spoznajo število , ki 

je količnik in ni niti celo število niti ulomek, temveč število z neskončnim številom 

različnih decimalk. Zapisano je tudi, da pri računanju obsega kroga izračunamo samo 

približek obsega, kajti uporabljamo število , kar pomeni, da je njegov približek 3,14 

ali .  

 Pri Pitagorovem izreku je v uvodu omenjeno, da je že Evklid (340 - 270 pr. n. št. ) 

vedel, kako lahko sistematično najdemo neomejeno število takih trikotnikov 

(razmerje stranic 3 : 4 : 5). 

 

V devetem razredu pride do nadgradnje vseh vsebin, tako iz geometrije, kjer že opredelijo in 

s simboli zapišejo odnose med točkami, premicami in ravninami v prostoru, kot tudi iz 

aritmetike.  

 

Za 9. razred smo pregledali učbenik Presečišče 9 (Strnad, Štuklek 2006). 

Glede na snov, ki jo obravnavajo v 9. razredu, besedi "neskončno" in "neskončnost" nista 

pogosto omenjeni. V učbeniku tudi ni več toliko razlag pojmov, saj se pričakuje, da učenci to 

že znajo, pa vendar še zasledimo razlago iz geometrije.  

V poglavju ponovitev snovi iz prejšnjih razredov je ponovitev številskih množic, kjer je 

opisana množica realnih števil kot R = {x; x ima končen ali neskončen decimalni zapis}, 

množica iracionalnih števil pa kot I = { x; x ima neskončen, neperiodičen zapis}. 

  

Geometrija:  

 Tu je prisotna razlaga lastnosti ravnine, ki je na vseh straneh neomejena ravna 

ploskev, in premice, ki je ravna neomejena črta. Nova snov je povezna s 

proučevanjem povezav osnovnih geometrijskih pojmov (točko, premico in ravnino), 
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kar je prikazano tudi slikovno (slika 24), kjer je v prvi ravnini prikazana množica točk, v 

drugih dveh pa množica premic. 

 

Slika 8: Prikaz treh ravnin, v prvi v povezavi s točkami, v drugih dveh s premicami (Strnad, 
Štuklek 2006, str. 127) 

Razvoj po stopnjah ne poteka izrazito, ampak postopoma, tako da v novi stopnji ostaja še 

precej ostankov stare. Stopnje se med seboj prekrivajo, razlike pa so tudi med posamezniki, 

saj ne vstopijo vsi istočasno v določeno novo fazo (Marentič Požarnik 2003). Na podlagi tega 

je potrebno pouk prilagoditi tako, da se tudi v 3. triletju učenci učijo s pomočjo konkretnih 

situacij, zato pouk ob koncu osnovne šole ne bi smel v celoti postati abstrakten. Nekateri 

nikoli ne dosežejo zadnje stopnje, ali pa jo dosežejo kasneje, zato je potrebno prilagoditi 

pouk vsem učencem glede na razvojno stopnjo. Pri poučevanju je smiselno graditi na 

naravnem zanimanju in nadarjenosti učencev, preko sodelovanja in lastnega reševanja 

problemov. Tudi vsakodnevne dejavnosti lahko zvišujejo sposobnost razmišljanja, prav tako 

pa se učenci bolje učijo, ko jih poučujemo na različne načine, s poudarkom tako na 

ustvarjalnih in praktičnih veščinah, kot tudi na pomnjenju in kritičnem razmišljanju.  

Prav zato je v učnem načrtu matematike (2011) zapisano, da naj pouk izhaja iz izkustvene 

ravni učencev, ki postopoma v višjih razredih ob različnih dejavnostih nadgrajuje v formalno 

matematiko. Tako naj učenec spoznava matematiko najprej prek izkustva materialnega 

sveta, nato prek govornega jezika, ki generalizira to izkustvo, na naslednji stopnji preko slike 

in prikazov ter šele na koncu na simbolni in abstraktni ravni (Učni načrt 2011). Poleg tega je 

pomembno, da problemi izhajajo iz predznanja učencev in iz njihovih sposobnosti 

razmišljanja, da so vzeti iz resničnega življenja in jih učenci lahko prepoznajo kot smiselne in 

uporabne.  

Dodatno motivacijo in boljše razumevanje v vseh razredih dosežemo s konkretnimi 

ponazorili, različnimi didaktičnimi pripomočki, izzivi, s primeri, ki osmišljajo matematične 

vsebine, sodobnimi gradivi, z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo idr. 
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Kot smo zasledili pri pregledu učnega načrta in učbenikov matematike, je pojem 

neskončnosti v slovenskem šolskem sistemu pri pouku matematike v večini primerov vpeljan 

le posredno, preko razlag drugih matematičnih vsebin in pojmov. V osnovni šoli je težko 

vpeljati tako zahteven pojem neposredno, saj je sam pojem neskončnost izredno zahteven za 

razumevanje. Razlaga in učenje novih pojmov, tako pojem neskončnost kot tudi druge, je 

smiselno povezovati z izkušnjami in z že poznanimi pojmi.  

V času šolanja učenci spoznajo vse vrste neskončnosti, vendar le do določene mere. Pojem je 

običajno obravnavan v osnovni šoli v drugem in tretjem triletju devetletke, pri različnih 

situacijah povezanih z "neskončno veliko" (npr. število naravnih števil, dolžina premice in 

poltraku, ravnina). Učenci spoznajo neskončnost, kot je "neskončno mnogo" pri razširitvi 

množice naravnih števil, ko se učijo o množici racionalnih in množici realnih števil. Manj 

pogosto v osnovni šoli povezujemo pojem z " neskončno blizu". To učenci deloma spoznajo 

pri pouku matematike v srednji šoli in na fakulteti, ko se učijo o limitah in funkcijah 

(Manfreda Kolar, Hodnik Čadež 2012). 

 

 

7 RAZISKOVANJE RAZUMEVANJA POJMOV IN UČENČEVIH IDEJ O 

NESKONČNOSTI 

 

Problematika razumevanja neskončnosti v matematiki je pri nas le deloma raziskana, 

medtem ko so v tujini različni avtorji ugotavljali razumevanje pojmov iz neskončnosti pri 

učencih različne starosti. V nadaljevanju so opisane študije različnih avtorjev, ki so 

raziskovali, kako učenci razumejo ideje o neskončnosti in kakšne težave so se pojavile pri 

samem raziskovanju. 

 

Razumevanje neskončnosti je zapleteno zaradi omejene uporabe pojma v vsakdanjem 

življenju. Prav tako se razumevanje oz. uporaba pojmov iz neskončnosti v vsakdanjem 

življenju razlikujejo od sprejetih matematičnih pojmov, saj je pojem zaradi svoje 

abstraktnosti in nepredstavljivosti težko razumljiv odraslim in učencem. 
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Beseda neskončnost je del otrokovega besednjaka že od zgodnjih otroških let. Vendar pa z 

njo nimajo nikakršnih neposrednih izkušenj, zato projektirajo izkušnje realnega sveta v "svet 

neskončnosti", zaradi česar razumejo neskončnost na svoj način, ki pa praviloma ni 

matematičen (Jirotková, Littler 2004, 2003). Neskončnost je težko povezati z življenjskimi 

izkušnjami iz našega sveta in je razumevanje v veliki meri odvisno od naše zmožnosti miselne 

vizualizacije. Pri tem Monaghan (2001) opozarja, da je izraz "se dogaja za vedno" lahko brez 

pomena za otroka, kajti naš resnični svet je omejen. Težava pri razumevanju pojma 

neskončnosti izhaja tudi iz dejstva, da je matematični svet brezčasen, saj lahko seštevamo v 

neskončnost (Monaghan 2001). Večina učencev se sreča s pojmom neskončnost le posredno 

pri pouku matematike, zato imajo pogosto težave, ko morajo z njo operirati, saj jo poznajo le 

kot simbol, idejo, ki največkrat predstavlja neko zelo veliko pozitivno število (Reid 2006). 

Piaget in Inhelder (1956 v Manfreda Kolar, Hodnik Čadež 2012) sta izvedla eno od prvih 

študij, ki preučuje, kako otroci razumejo neskončnost. Njuna študija je vključevala 

problemske naloge iz geometrije, kot je npr., kako narisati najmanjši in največji možni 

kvadrat na list papirja, ali kaj bi se zgodilo, če bi v mislih razpolavljali geometrijski lik. Kakšna 

bi bila končna oblika takšnega lika? Ugotovila sta, da je na konkretni stopnji razvoja otrokova 

sposobnost vizualizacije delitve nekega geometrijskega lika na manjše dele omejena na 

končno število ponavljanj. Šele na stopnji formalnih operacij si lahko otrok, star 11 - 12 let, 

predstavlja delitev kot neskončen proces. V nasprotju s to ugotovitvijo, je Taback (1975, v 

Monaghan 2001) izvedel študijo, ki je prav tako temeljila na problemu iz geometrije. Ta je 

pokazala, da otroci, stari 10 - 12 let, z redkimi izjemami še vedno ne razumejo pojma 

neskončnosti. Fischbein (1979) je v svoji študiji raziskoval razvoj intuicije o neskončnosti. 

"Intuicija o neskončnosti je to, kar mislimo, da je resnično oz. samoumevno glede velikosti 

neskončnih množic (števnost, moč) in ne tisto, kar smo sprejeli za resnico, kot posledica 

logične in točno določene analize" (prav tam, str. 33). Ugotovil je, da se intuicija o 

neskončnosti relativno ne spreminja od 12 leta naprej, toda delež razlag, ki vsebujejo 

končnost, je še vedno višji kot delež razlag, ki vsebujejo neskončnost (približno 60% : 40%). 

Rezultati študije, ki so jo opravili Hannula in drugi (2006), so pokazali, da v petem razredu 

večina učencev (starih 11 - 12 let) ni poznala pojma neskončnosti. Rezultati niso bili veliko 

boljši v sedmem razredu (ko so bili stari 13 - 14 let). Monaghan (2001) je v svoji raziskavi 

preučeval razumevanje končnosti in neskončnosti pri srednješolcih (stari 16 - 18 let). 
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Ugotovil je, da se večina učencev osredotoča na neskončnost kot na proces, torej nekaj, kar 

se nadaljuje. Le redki učenci so neskončnost opisali kot "predmet". Kot pravi Fischbein (2001, 

str. 309) je težko ali celo nemogoče razumeti aktualno neskončnost: neskončnost sveta, 

neskončno število točk na daljici, neskončnost realnih števil itd. 

Rezultati zgornjih študij kažejo na naslednjo težavo v procesu razumevanja neskončnosti na 

stopnji, ko si učenci že lahko predstavljajo, da se proces štetja nikoli ne konča, vendar pa še 

niso sposobni povezati množico naravnih števil z množico vseh števil, ki gredo v neskončnost 

(Manfreda Kolar, Hodnik Čadež 2012). 

 

Iz različnih raziskav (Singer, Voica 2008, 2007 in 2003; Pehkonen idr. 2006; Jirotková, Littler 

2003; Monaghan 2001; Fischbein idr. 1979,) izhaja ugotovitev, da morajo učenci za 

razumevanje neskončnosti doseči formalno logično stopnjo razvoja, pred tem pa na njihovo 

razumevanje v veliki meri vpliva intuicija, prav tako pa je razumevanje teh pojmov zapleteno 

zaradi omejene uporabe pojma v vsakdanjih situacijah. Fischbein idr. (1979) so v svoji 

raziskavi ugotovili, da otroci na predoperativni stopnji razvoja ne morejo razčlenjevati v 

neskončnost, ker si nadaljevanja ne morejo predstavljati. Učenci na konkretno logični stopnji 

lahko predvidevajo nadaljevanje, vendar samo do končnega števila. Kot smo že zapisali, so 

samo učenci, ki dosežejo formalno logično stopnjo razmišljanja, sposobni nadaljevati proces 

v neskončnost. Na tej stopnji si otrok lahko predstavlja konec neke oblike kot točko. 

 

Raziskave na področju neskončnosti kažejo, da je razumevanje odvisno od konteksta 

(številski, geometrijski), od vrste neskončne množice (neskončno veliko, neskončno majhno, 

neskončno blizu) in glede na predstavitev problema (Manfreda Kolar, Hodnik Čadež 2012; 

Singer, Voica 2008; Monaghan 2001; Tall idr. 1984). Neskončnost je mogoče opredeliti in 

razložiti le v povezavi s številkami in geometrijskimi pojmi.  Če upoštevamo zaporedje 

naravnih števil 1, 2, 3,..., razmišljamo o neskončnem nadaljevanju štetja, pri čemer ni 

omejitev. Takšni procesi so pogosto prvi primeri neskončnosti pri učencih (Pekhonen idr. 

2006). Pri raziskovanju učenčevih idej moramo paziti, da je naše raziskovanje razumevanja in 

poučevanje pojmov iz neskončnosti večplastno, da ne pride do napačnih predstav (Singer, 

Voica 2003; Tsamir 2001; Monaghan 2001). Kot učitelji se moramo zavedati, da moramo 

obravnavati vse kompleksne ideje otrok, ne glede na njihovo pravilnost (Tall 2001b).  
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Sprejemanje definicije neskončnosti, teorema in logičnih dokazov je eno, uporaba pojma 

neskončnosti v različnih realnih situacijah v procesu razmišljanja in interpretacije pa 

ponavadi predstavlja težavo (Fischbein idr. 1979).  Različni avtorji so prišli do podobnih 

ugotovitev, da je razumevanje pojma neskončnosti povezano z dvema različnima pojmoma - 

pojem potencialne in pojem aktualne neskončnosti. Učenci nimajo težav z razumevanjem 

potencialne neskončnosti, saj jo prepoznajo v nizu naravnih števil 1, 2, 3,... Štetje je proces, 

ki nima konca in je običajno prvi primer poznavanja neskončnosti (Pehkonen idr. 2006). 

Tsamir in Dreyfus (2002 v Pehkonen idr. 2006) pa sta povzela, da imajo celo matematiki 

težave z razumevanjem aktualne neskončnosti, saj se pri razumevanju le te srečujejo z 

različnimi protislovji. Različne raziskave so pokazale, da pri ugotavljanju razumevanja 

učenčevih idej o neskončnosti najdemo odgovore, ki ostajajo na ravni končnih številk, 

odgovore, ki opisujejo procese, ki se nikoli ne končajo (lahko rečemo, da prepoznajo 

potencialno neskončnost). Nekaj pa je tudi odgovorov, ki kažejo, da učenec prepozna končno 

stanje neskončnega procesa (tu govorimo o aktualni neskončnosti). Iz tega lahko sklepamo, 

da je viden napredek pri razumevanju pojma neskončnosti glede na starost učencev. Učenci 

prej razumejo neskončnost naravnih števil kot neskončnost podmnožice racionalnih števil, 

prav tako jim je bolj razumljiva potencialna neskončnost kot aktualna  (Pehkonen idr. 2006; 

Fischbein 2001; Moore 1995; Moreno, Waldegg 1991).  

Učencem ne moremo razložiti tega zahtevnega in abstraktnega pojma v kratkem času; 

razumevanje se razvija v daljšem obdobju, v miselnih strukturah učenca in bolj kot je pojem 

abstrakten, širši spekter izkušenj je potrebnih za razumevanje le tega (Jirotková, Littler 2004, 

2003). Obstaja kar nekaj raziskav (Manfreda Kolar, Hodnik Čadež 2012; Pehkonen idr. 2006; 

Monaghan 2001), ki kažejo, da se učenčevo razumevanje pojma neskončnosti razlikuje v 

povezavi z različnimi konteksti, v katerih je izražen. Uporaba pojma neskončnost v različnem 

kontekstu nam lahko pove, kako učenec interpretira vprašanje, kajti neskončnosti ne 

najdemo v vsakdanjem življenju. Edini način, da si jo lahko predstavljamo, je, da jo 

prepoznamo v neskončnih postopkih ali v neskončnem ponavljanju nekega procesa.   

Obstaja tesna medsebojna povezanost med naravno danostjo (intuicijo) in učnim procesom, 

ki lahko pomaga pri razumevanju neskončnosti. Poučevanje zapletenih pojmov ne prispeva 

le k boljšemu razumevanju osnovnih matematičnih pojmov, temveč prispeva tudi k razvoju 

lastnega mišljenja. Te ugotovitve bi lahko vplivale na nadaljnje poučevanje pojma 
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neskončnosti, tako bi se učitelji zavedali omejitev pri razumevanju neskončnosti in bi na ta 

način prilagodili metode poučevanja (Singer, Voica 2008). 

 

Pojem neskončnosti se lahko razišče z uporabo različnih vrst tipov problemov (Manfreda 

Kolar, Hodnik Čadež 2012): 

 neskončno veliko, 

 neskončno mnogo, 

 neskončno blizu. 

Pojem "neskončno veliko" se uporablja za opis širitve, neomejene rasti, medtem ko pojem 

"neskončno mnogo" ustreza omejenosti množice, kar pomeni, da je tesno povezana z 

gostoto elementov v omejeni množici. "Neskončno blizu" lahko opazujemo kot nasprotje 

"neskončno velikega". Pri "neskončno velikem" se predmeti širijo v prostoru, ravnini in času, 

medtem ko se izraz "neskončno blizu" nanaša na zmanjševanje, oz. se dani predmet zgošča 

glede na razsežnost prostora, razdalje ali časa. (Manfreda Kolar, Hodnik Čadež 2012) 

Rezultati raziskave, ki sta jo izvedli Manfreda Kolar in Hodnik Čadež (2012), kažejo, da lahko 

vrsta nalog iz neskončnosti vpliva na stopnjo uspeha pri prepoznavanju neskončnih množic. 

To pomeni, da učenci na podlagi svojih izkušenj razložijo pojme, vendar se tu pojavi težava, 

kajti abstrakten matematičen opis neskončne množice postane omejen, ko se le ta prenese 

na konkretno raven fizičnega sveta (Manfreda Kolar, Hodnik Čadež 2012). 

 

O težavah pri raziskovanju idej o neskončnosti je v svojem delu pisal John Monaghan (2001). 

Kaj to pomeni, če rečemo, da nekdo razume pojem neskončnosti? Najbolj osnoven nivo 

razumevanja bi bilo prepoznavanje neskončnega procesa, kot je nenehna delitev traku, ali 

neskončno zaporedje naravnih števil ali pa neprekinjeno nadaljevanje katerekoli operacije. 

Lahko pa ga prepoznamo tudi v neskončnih množicah. 

Pri odkrivanju učenčevega razumevanja je glavni vir težav, ki spremljajo pojem neskončnost, 

nasprotje med pojmom neskončnosti  in našo miselno shemo, ki so naravno prilagojene na 

stvarnost oz. resnični svet (Fischbein 1979). Zato pri raziskovanju razumevanja pojma 

neskončnosti obstajata najmanj dve težavi. Prva težava je, da je resnični svet končen in tu ni 

nikakršnih pravih napotkov za razpravo o neskončnosti. Raziskovalec zato pri pogovoru z 

učenci najpogosteje uporabi kontekst, v katerega vpelje neskončnost. Toda ali bo učenec 
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pravilno razumel ta kontekst. Odgovor "ne razumem" zahteva določeno samozavest, zato je 

potrebno dati učencu možnost, da to tudi pove. Resnična nevarnost je, ko učenec ne 

razume, pa vendar pove navidezno smiseln odgovor, ali pa učenec razume nekaj drugega, 

kot je predvidel raziskovalec, le ta pa se ne zaveda drugačnega učenčevega razumevanja. Te 

težave seveda niso edinstvene pri raziskavah idej neskončnosti pri učencih, vendar se zdi, da 

so prav raziskave na tem področju še posebno dovzetne za te vrste težav (Monaghan, 2001).  

Druga težava se nanaša na prvo, saj vsebuje jezik oz. besede, ki so uporabljene pri pogovoru 

z učenci. Primer: konvergentno zaporedje 0,1 + 0,01 + 0,001 ... Večina matematikov in 

učiteljev ne bo imela težav govoriti o tem zaporedju, ki "gre v neskončnost". V 

matematičnem svetu ni začasnega sveta, zato lahko naredimo neskončne seštevke ne glede 

na čas. Toda v resničnem svetu to ni tako. Pri vprašanju "Ali lahko sešteješ 0,1 + 0,01 + 0,001 

+ ... , greš v neskončnost in dobiš odgovor?", je odgovor zunaj matematike "ne". Kajti v 

resničnem svetu, zunaj sveta čiste matematike, ne moreš seštevati v neskončnost 

(Monaghan, 2001). 

Pri raziskovanju idej neskončnosti pri učencih je pomembno, da ne podcenjujemo njihovih 

zmožnosti, kajti vsi odgovori, pravilni, nepopolni ali nepravilni so pomembni, saj na ta način 

razumemo, kako učenci razmišljajo. Tako mora raziskovalec sprejeti vse odgovore oz. ideje 

učencev, tudi napačne, saj je to njihovo razmišljanje, ki je za nas pokazatelj učenčevega 

dojemanja pojmov iz neskončnosti. 

Učitelj naj učence spodbuja k razmišljanju, ne sme pa jim vsiljevati svojih odgovorov in znanj. 

Učenec mora imeti čas za razmislek in možnost, da pride do rešitev z lastno aktivnostjo. Prav 

tako moramo paziti pri interpretaciji izjav, da ne pademo v pasti, opisane zgoraj, ko bi lahko 

pripisovali razumevanje neskončnosti besedam, ki so jih učenci uporabili, ne vemo pa, kako 

so razumeli nalogo. 

 

Manfreda Kolar in Hodnik Čadež (2012) sta v svoji raziskavi ugotovili, da poučevanje 

neskončnosti pri matematiki v osnovni šoli nima jasne smernice in je v veliki meri odvisno od 

učiteljevega intuitivnega razumevanja pojma. V empiričnem delu bomo zato poskusili 

ugotoviti, na kakšen način učenci razumejo in povezujejo pojme iz neskončnosti, pri kateri 

vrsti neskončnosti (števni, geometrijski, aktualni, potencialni) se bodo pojavljale težave ter v 

kolikšni meri bodo uspešni pri povezovanju pojmov z vsakdanjim življenjem. Prav tako želimo 
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ugotoviti, ali je razumevanje neskončnosti odvisno od vrste nalog in konteksta, v katerega je 

neskončna množica vpeljana in tudi, ali učenci neskončnost v nalogah povezujejo z aktualno 

ali potencialno neskončnostjo. 
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8 EMPIRIČNI DEL 

 

8. 1  Opredelitev problema 

 

Neskončnost je pojem, ki je zaradi svoje abstraktnosti in nepredstavljivosti težko razumljiv 

odraslim, kaj šele učencem, ki ne dosegajo najvišje razvojne stopnje. Pri pouku matematike 

ne govorimo pogosto o pojmih neskončnosti, saj v učnem načrtu matematike pojem 

neskončnosti ni pogosto neposredno omenjen. Pa vendar pojem neskončnosti lahko 

povežemo z vsebinami aritmetike (naravna števila, neskončne množice, realna števila, število 

rešitev pri neenačbah itd.) in vsebinami geometrije (premica, poltrak, ravnina itd.). 

Raziskave na področju razumevanja neskončnosti kažejo, da je razumevanje odvisno od 

konteksta (številski, geometrijski), od vrste neskončne množice (neskončno veliko, 

neskončno majhno, neskončno blizu) in glede na predstavitev problema (Manfreda Kolar, 

Hodnik Čadež 2012; Arzarello idr. 2004; Boero idr. 2003; Singer, Voica 2003; Monaghan 

2001; Tall 2001; Tsamir 2001). Neskončnost je mogoče opredeliti in razložiti le s številkami in 

geometrijskimi pojmi, vendar po drugi strani, ko imamo opravka z neskončnimi množicami, 

hitro pridemo do paradoksov. Zato mora biti raziskovanje razumevanja pojmov večplastno, 

kar so potrdili že nekateri tuji raziskovalci (Pehkonen idr. 2006; Arzarello idr. 2004; 

Monaghan 2001; Boero idr. 2003; Moreno, Waldegg 1991). 

Različni tuji avtorji (Singer, Voica 2008, 2007 in 2003; Pehkonen idr. 2006; Jirotková, Littler 

2003; Fischbein 2001; Monaghan 2001; Fischbein idr. 1979) so ugotavljali učenčevo 

razumevanje neskončnosti. Iz njihovih raziskav izhaja ugotovitev, da morajo učenci za 

razumevanje neskončnosti doseči formalno logično stopnjo razvoja, pred tem pa na njihovo 

razumevanje v veliki meri vpliva intuicija. Prav tako je razumevanje neskončnosti zapleteno 

zaradi omejene uporabe pojma v vsakdanjih situacijah.  

Raziskovalni problem magistrskega dela je raziskati razumevanje neskončnosti pri učencih v 

osnovni šoli. Ker je pri nas problematika razumevanja neskončnosti v matematiki le deloma 

raziskana pri študentih (Manfreda Kolar, Hodnik Čadež 2012), pri učencih in dijakih je v 

glavnem še neraziskana, smo preučili, kako neskončnost razume petošolec in kako 

devetošolec. Zanimale so nas tudi razlike v razumevanju devetošolcev glede na različne 
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nivojske skupine, v katere so razdeljeni. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali je razumevanje 

odvisno od vrste nalog in konteksta, v katerega je neskončna množica vpeljana ter katera 

vrsta neskončnosti učencem predstavlja največ težav. 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo oblikovali priporočila za poučevanje pojmov iz 

neskončnosti za učitelje, s katerimi jim bomo omogočili lažje poučevanje pojmov iz 

neskončnosti in jim pokazali, na kakšen način lahko neskončnost povezujejo z različnimi 

matematičnimi vsebinami. 

 

 

8. 2 Namen in cilji raziskave 

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri učenci v osnovni šoli razumejo pojme iz 

neskončnosti. Zato so cilji raziskave povezani z razumevanjem pojmov iz neskončnosti 

učencev 5. in 9. razreda in so naslednji: 

 ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike pri predstavah o neskončnosti med 

petošolci in devetošolci, 

 ugotoviti razumevanje neskončnosti pri devetošolcih, ki so pri pouku matematike 

razvrščeni v različne homogene skupine, 

 ugotoviti, katera vrsta neskončnosti petošolcem in devetošolcem (števna, geometrijska, 

potencialna, aktualna) predstavlja največ težav, 

 ugotoviti, ali se bodo med petošolci in devetošolci pojavile statistično pomembne razlike 

pri reševanju nalog iz neskončnosti v povezavi z vsakdanjimi primeri. 

 

 

8. 3 Hipoteze 

 

Na podlagi zastavljenih ciljev smo postavili naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Med petošolci in devetošolci se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

razumevanju pojmov iz neskončnosti. 
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Hipoteza 2: Med devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri različne homogene skupine, 

se pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov iz neskončnosti. 

Hipoteza 3: Med petošolci in devetošolci se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

razumevanju pojmov iz števne neskončnosti. 

Hipoteza 4: Med devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri različne homogene skupine, 

se pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov iz števne 

neskončnosti. 

Hipoteza 5: Med petošolci in devetošolci se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

razumevanju geometrijske neskončnosti. 

Hipoteza 6: Med devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri različne homogene skupine, 

se pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov iz geometrijske 

neskončnosti. 

Hipoteza 7: Med petošolci in devetošolci se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

uporabi potencialne in aktualne neskončnosti pri reševanju posameznih nalog. 

Hipoteza 8: Med devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri različne homogene skupine, 

se pojavljajo statistično pomembne razlike pri uporabi aktualne in potencialne 

neskončnosti pri reševanju posameznih nalog. 

Hipoteza 9: Med petošolci in devetošolci se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

razumevanju pojmov iz neskončnosti v povezavi z vsakdanjim življenjem. 

Hipoteza 10: Med devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri različne homogene skupine, 

se pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov iz neskončnosti v 

povezavi z vsakdanjim življenjem. 
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8. 4 Metodologija 

 

8. 4. 1 Metoda raziskovanja 

 

Podatki so bili zbrani na enajstih osnovnih šolah na Dolenjskem v 5. in 9. razredu osnovne 

šole. Raziskava je potekala tako, da so učenci reševali že vnaprej pripravljen preizkus znanja z 

izbranimi nalogami iz razumevanja neskončnosti oziroma pojmov iz neskončnosti, s katerim 

smo analizirali obstoječe znanje. 

Razumevanje pojmov iz neskončnosti smo ugotavljali s kvantitativno raziskavo. Pri tem smo 

uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

8. 4. 2 Vzorec 

 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem in priložnostnem vzorcu, ki so ga sestavljali učenci 

5. in 9. razreda različnih osnovnih šol - OŠ Bršljin, OŠ Mirna Peč, OŠ Šmihel, OŠ Drska, OŠ 

Brusnice, OŠ Mirna, OŠ Trebnje, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Veliki Gaber, OŠ Šmarjeta in OŠ 

Cerknica - podružnica Grahovo, v šolskem letu 2010/11. V raziskavi je sodelovalo 550 

učencev, od tega 307 učencev 5. razreda in 243 učencev 9. razreda. Učenci 9. razreda so bili 

pri matematiki razdeljeni v tri različne homogene skupine oziroma nivoje. V raziskavi je 

sodelovalo 53 učencev 1. nivoja, 110 učencev 2. nivoja in 80 učencev 3. nivoja. 

 

Razred Število učencev 

5. razred 307 

9. razred 243 

Skupaj: 550 

Tabela 2: Struktura vzorca po razredih 

 

 



Irena Gole (2013) Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

 

48 
 

Nivo Število učencev 

1. nivo 53 

2. nivo 110 

3. nivo 80 

Skupaj: 243 

Tabela 3: Struktura vzorca devetošolcev po nivojih 

 

8. 4. 3 Merski instrument 

 

Razumevanje pojmov iz neskončnosti smo preverjali s preizkusom znanja (priloga 1).  

Na začetku preizkusa so učenci zapisali razred, ki ga obiskujejo. Učenci 9. razredov so pri 

preizkusu znanja zapisali nivo matematike, ki ga obiskujejo. 

Naloge so bile sestavljene tako, da smo z njimi ugotavljali, kakšne predstave imajo učenci o 

neskončnosti, kako razumejo pojme neskončnosti v povezavi z vsakdanjim življenjem ter 

njihovo razumevanje različnih vrst neskončnosti (neskončnost pri aritmetičnih vsebinah, 

neskončnost pri geometrijskih vsebinah, potencialna in aktualna neskončnost). Naloge od 1 

do 4 so preverjale razumevanje števne neskončnosti, naloge od 5 do 8 so preverjale 

razumevanje geometrijske neskončnosti, naloge od 9 do 11 splošno razumevanje 

neskončnosti ter naloge od 12 do 14 razumevanje aktualne in potencialne neskončnosti. 

Razumevanje neskončnosti v povezavi z vsakdanjim življenjem so preverjale naslednje 

naloge: 1, 3, 9 (a, b), 10 in 11, pri kateri so morali učenci s svojimi besedami opisati, kako 

razumejo neskončnost.  

Preizkus znanja je zajemal naloge kratkih odgovorov, naloge izbirnega tipa in naloge, ki 

zahtevajo odgovor v obliki računskih postopkov ali grafičnega prikaza. Pri 11. nalogi smo 

želeli z odprtim vprašanjem ohraniti učenčevo spontanost. Tu so morali učenci s svojimi 

besedami opisati neskončnost. Na ta način smo želeli ugotovili, kako na podlagi svojih 

izkušenj opišejo neskončnost. Prav zato so posamezne naloge zahtevale utemeljitev 

odgovora. 
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Raziskava je neinvazivne narave, zato ni bilo potrebno pridobiti dodatnih dovoljenj. Učenci 

so reševali preizkus znanja anonimno. Objektivnost izvedbe smo zagotovili tako, da so učitelji 

dobili enotna navodila za reševanje, reševanje nalog je potekalo eno šolsko uro med poukom 

matematike.  

Vsebinsko veljavnost preizkusa znanja smo preverili racionalno s pregledom strokovnjaka s 

področja matematike. Natančnost in objektivnost smo zagotovili tako, da sem preizkuse 

ocenjevala sama, nepristransko in po načelu maksimalne natančnosti. Zanesljivost smo 

preverili s Cronbachovim koeficientom alfa. Cronbachov koeficient zanesljivosti med 

posameznimi deli preizkusa znanja o neskončnosti znaša 0,64, kar pomeni sprejemljivo 

zanesljivost. 

  

8. 4. 4 Postopek zbiranja podatkov 

 

Za raziskavo smo po telefonu ali osebno kontaktirali z ravnatelji bližnjih šol na Dolenjskem. 

Tistim, ki so želeli sodelovati v raziskavi, smo po pošti poslali preizkuse znanja (priloga 1), ali 

pa jih dostavili osebno. Ravnatelji so preizkuse znanja razdelili učiteljem 5. razreda in 

učiteljem, ki poučujejo matematiko v 9. razredu. Učenci so reševali preizkus anonimno. Na 

voljo so imeli 45 min časa. Rešene preizkuse so nam po pošti vrnili. 

Vse podatke oz. odgovore, ki smo jih dobili od učencev s preizkusom znanja, smo vnesli v 

tabele. Podobne odgovore smo grupirali v isto skupino, kot je zapisano v postopku obdelave 

podatkov. 

V vrstici tabele, obarvani z rumeno barvo, je izpisan odgovor, ki se najbolj približa formalno 

matematičnemu. Poleg so zapisani tudi odstotki odgovorov. Na posamezna vprašanja nekaj 

učencev ni odgovorilo, zato skupno število anketirancev od vprašanja do vprašanja variira.  

 

8. 4. 5 Spremenljivke 

 

Neodvisni spremenljivki (skupaj dve): razred, nivo oz. homogena skupina, ki jo učenci 

obiskujejo v 9. razredu. 
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Odvisne spremenljivke obsežnega preizkusa znanja smo razdelili v šest vsebinskih sklopov. 

Sklope spremenljivk smo oblikovali glede na število vprašanj pri posamezni nalogi. Sklopi 

spremenljivk: o razumevanju neskončnosti (skupaj 24 spremenljivk), o neskončnosti pri 

aritmetičnih vsebinah (skupaj 7 spremenljivk), o neskončnosti pri geometrijskih vsebinah 

(skupaj 5 spremenljivk), o potencialni in aktualni neskončnosti (skupaj 5 spremenljivk) ter  o 

neskončnosti v povezavi z vsakdanjim življenjem (skupaj 7 spremenljivk). 

 

8. 4. 5 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke, pridobljene na osnovi preizkusa znanja, smo obdelali glede na pravilnost odgovorov 

pri posameznem učencu in jih nato analizirali z računalniškim programom SPSS 20. Pri 

ocenjevanju smo si pri vsaki nalogi pomagali s pisnimi razlagami učencev. Primerjali smo 

povprečno število doseženih točk učencev 5. razreda in 9. razreda, v 9. razredu pa tudi po 

nivojih. Uporabili smo naslednje statistične metode: 

 statistična vrsta - frekvenčna distribucija: absolutna (F) in relativna frekvenca (%), 

kumulativa relativne frekvence (F %), 

 aritmetična sredina (M), 

 standardni odklon (SD), 

 t-preizkus za preverjanje enakosti dveh povprečij, 

 Levenov test za testiranje homogenosti varianc (F), 

 Tukeyev Post Hoc test za primerjanje povprečja med skupinami, 

 Tamhanejev Post Hoc test pri nehomogenih variancah,  

 analizo variance (ANOVA). 

 

Rezultate smo predstavili v tabelah in grafih. Pri preverjanju statistične pomembnosti razlik 

in korelacij smo upoštevali stopnjo tveganja 0,05. 

 

Odgovore na vprašanja odprtega tipa smo kodirali, klasificirali in analizirali ter na ta način 

odkrili značilne elemente, strukture, pravilnosti ipd. Opravili smo transkripcijo odgovorov na 

odprta vprašanja preizkusa znanja. Za naloge 1, 5, 6, 7, 10 in 11 kod nismo določili pred 
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analizo, ampak smo seznam oblikovali sproti v procesu analize. Sorodne kode, ki so se 

nanašale na podobne pojave, smo združili v kategorije in jih abstrahirali.  

Za naloge od 12 do 14 smo imeli vnaprej pripravljene kode, po katerih smo odgovore 

oblikovali v pet kategorij glede na vrsto neskončnosti (potencialno ali aktualno). 

Pri 12. nalogi smo odgovore na vprašanje "Zapiši največje obstoječe število. Kako veš, da je 

zapisano število največje?" razdelili na naslednje možnosti (Pehkonen idr. 2006):  

1. KONČNOST1: število manjše od milijona  

2. KONČNOST2: število večje od enega milijona, npr. 9999999999999 

3. POTENCIALNA NESKONČNOST: Neskončno število, npr. 999999 ... 

4. AKTUALNA NESKONČNOST 1: Neskončno, ∞  

5. AKTUALNA NESKONČNOST 2: Ni največjega števila / ne obstaja  

Pri 13. nalogi smo odgovore na vprašanje "Koliko je števil med števili 0,8 in 1,1?" razdelili na 

naslednje možnosti:  

1. KONČNOST 1: operiranje z enim decimalnim mestom (ali napačen odgovor), 2, 3, 4  

2. KONČNOST 2: operiranje z več kot enim decimalnim mestom - število med 20 in 

milijonom  

3. KONČNOST 3: končno število, večje od milijona, npr. 999999999  

4. POTENCIALNA NESKONČNOST: neskončno število, npr. 999999 ...  

5. AKTUALNA NESKONČNOST: neskončno veliko  

Pri 14. nalogi smo odgovore na vprašanje " Katero število je največje, a še vedno manjše od 

1? Kako se razlikuje od števila 1?" razdelili na naslednje možnosti:  

1. KONČNOST 1: 0,9; 0,99  

2. KONČNOST 2: 0,99999; tri ali več decimalnih mest  

3. POTENCIALNA NESKONČNOST 1: 0,9999 ...  

4. POTENCIALNA NESKONČNOST 2: takega števila ne moremo zapisati  

5. AKTUALNA NESKONČNOST: ni takega števila   

Na ta način smo razdelili odgovore v zgoraj navedene možnosti (1 - 5) glede na vrsto 

neskončnosti in jih obdelali.  

 

Za lažjo analizo in interpretacijo rezultatov smo analizirali naloge glede na štiri vsebinske 

sklope: števna, geometrijska, potencialna in aktualna neskončnost ter naloge v povezavi z 
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vsakdanjim življenjem. Za bolj pregledno primerjavo petih in devetih razredov smo deleže 

točk pravilnih odgovorov obeh razredov po nalogah vnesli v grafikone. Ker je bilo različno 

število učencev po razredih in nivojih, smo za izris grafikonov uporabili odstotke deležev 

pravilnih odgovorov. 

 

 

8. 5 Rezultati 

 

Neskončnost je pojem, katerega lahko opredelimo na več načinov, vendar pa mora biti 

raziskovanje razumevanja pojmov večplastno, da ne pride do napačnih predstav. Rezultate 

posamezne naloge bomo predstavili pri statističnih rezultatih z interpretacijo, pri 

vrednotenju hipotez pa bomo upoštevali rezultate posameznih nalog, glede na vsebinske 

sklope. 

Naloge preizkusa smo razdelili štiri vsebinske sklope, glede na to, kaj smo pri posamezni 

nalogi opazovali: 

 neskončnost pri aritmetičnih vsebinah - naloge od 1 do 4. Tu nas je zanimalo, ali 

učenci prepoznajo neskončnost ali ne, s poznavanjem lastnosti naravnih števil. 

 neskončnost pri geometrijskih vsebinah - naloge od 5 do 8. Pri teh nalogah smo 

preverjali, ali učenci prepoznajo neskončnost pri geometrijskih pojmih.   

 potencialna neskončnost in aktualna neskončnost - naloge od 12 do 14. Pri zadnjih 

treh nalogah preizkusa nas je zanimalo, na kakšen način bodo učenci pojasnili svoje 

rešitve – ali bodo uporabili potencialno oz. aktualno neskončnost. 

 primeri iz neskončnosti v povezavi z vsakdanjim življenjem - naloge 1, 3, 9 (a, b), 10, in 

11. Izbrane naloge lahko povežemo s primeri iz vsakdanjega življenja. Tu smo želeli 

ugotoviti, ali bodo uspešnejši pri teh nalogah v primerjavi z ostalimi nalogami. 

Rezultate nalog smo predstavili v nadaljevanju, pri vrednotenju hipotez pa smo pri statistični 

obdelavi uporabili samo naloge, glede na vsebinski sklop. Za potrditev prve in druge hipoteze 

smo zbrali rezultate vseh nalog, da smo dobili splošen vpogled v razumevanje pojma 

neskončnost. 
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8. 5. 1 Rezultati z interpretacijo 

 

V spodnjih tabelah so zapisani rezultati z interpretacijo rešenih preizkusov znanja po 

posameznih nalogah. Vrstice obarvane z rumeno barvo prikazujejo odgovor, ki se najbolj 

približa formalno matematičnemu. Vrstice obarvane z modro nakazujejo odgovore, v katerih 

zaznamo ideje oz. razumevanje pojmov iz neskončnosti, ki pa jih nismo uporabili pri nadaljnji 

obdelavi rezultatov za dokazovanje hipotez. 

 

1. Imamo neskončno veliko bonbonov,  ki so označeni po vrsti, in sicer s števili 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 … Ali jih lahko razdelimo v dve (neskončno veliki) košari tako, da bo v vsaki košari 

enako število bonbonov? Svoj odgovor pojasni. 

 

Pri prvi nalogi so morali učenci razdeliti neskončno število bonbonov v dve neskončno veliki 

košari. Najlažje bi to naredili, če bi bonbone označili s števili 1, 2, 3, 4 ... ter jih razdelili na 

liha in soda. Bonbone s sodimi števili bi dali v eno košaro, ostale bonbone pa v drugo košaro. 

Tako bi bilo v vsaki košari enako število bonbonov. 

 

  
5. razred 

9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

DA 80 32,50% 14 35,00% 43 47,30% 35 49,30% 92 45,50% 172 38,40% 

NE 141 57,30% 21 52,50% 46 50,50% 36 50,70% 103 51,00% 244 54,50% 

pravilen odgovor/napačna 
razlaga 

13 5,30% 3 7,50% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,50% 16 3,60% 

ne vemo, ali je neskončno št. 
sodo ali liho 

12 4,90% 2 5,00% 2 2,20% 0 0,00% 4 2,00% 16 3,60% 

Skupaj 246 100,00% 40 100,00% 91 100,00% 71 100,00% 202 100,00% 448 100,0% 

Tabela 4: Statistični rezultati prve naloge 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, je na to vprašanje pravilno odgovorilo 32,50 % petošolcev 

in 45,50% devetošolcev. Med njimi so tudi učenci, ki so pravilno odgovorili, vendar svojega 

odgovora niso pojasnili. 5,30 % učencev 5. razreda in samo 1,50 % učencev 9. razreda je na 

vprašanje odgovorilo pravilno, vendar so podali napačno razlago. Nekaj učencev, 4,90 % 

petošolcev in 2 % devetošolcev ni vedelo, ali je neskončno število sodo ali liho, kar je 

pokazalo, da razmišljajo v pravo smer - če bi razdelili bonbone na sode in lihe, bi jih lažje 

razdelili. So pa nekateri učenci razmišljali bolj realno in zapisali, da bi to naredili zelo težko, 
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oziroma ker jih ne moremo prešteti, jih ne moremo razdeliti. Pogost odgovor je tudi, da ne 

obstaja tako velika košara, zaradi česar ne moremo dati vanjo neskončno veliko bonbonov, 

kar nakazuje, da učenci razmišljajo zelo realno, da tega v resničnem svetu ni mogoče 

narediti. Pri devetošolcih so bili najuspešnejši učenci 3. nivoja, takoj za njimi so bili učenci 2. 

nivoja, medtem ko so bili učenci 1. nivoja po odstotkih le nekoliko boljši od petošolcev. 

 

2. Primerjaj velikosti množic števil in ugotovi, ali je katera od množic večja? Svojo izbiro 

utemelji. 

 1. primer:  a) soda števila  b) naravna števila 

 2. primer: a) 1 2 3 4 5 … 

   b) 2 4 6 8 10 … 

 3. primer: a) 2 4 6 8 10 …   b) 1 2 3 4 5 … 

 

Pri tej nalogi so morali učenci primerjati velikosti množic sodih in lihih števil, ki so se 

razlikovale le v zapisu, sicer so bili vsi trije primeri enaki. Obe množici sta enako močni in 

vsebujeta neskončno veliko elementov, kar je potrdil tudi Cantor, ko je dokazal obstoj 

neskončnosti (Kovačič, Domajnko 2002). Tu smo preverjali, ali učenci razumejo, kaj pomeni 

"neskončno veliko". Glede na nizek odstotek uspešnih učencev menimo, da v zapisu niso 

prepoznali neskončnosti, oz. enake velikosti množice naravnih in množice sodih števil. 

Najpogostejši napačen odgovor je bil, da je sodo število šele vsako drugo naravno število in 

zato jih ne more biti enako število. 

 

Pričakovali smo, da bodo rezultati podobni pri vseh treh primerih, ali da bodo učenci boljši 

pri 2. primeru, kjer so števila obeh množic predstavljena tako, da omogočajo prirejanje eden 

enemu, kar pa se ni zgodilo. Rezultati so se razlikovali od primera do primera, kljub temu da 

so vsi trije primeri enaki, le drugače zapisani. 

 

 

 

 

 



Irena Gole (2013) Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

 

55 
 

 1. primer 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

nobena / oboje enako 38 17,00% 5 11,90% 8 9,20% 23 31,50% 36 17,80% 74 17,40% 

soda 85 38,10% 10 23,80% 23 26,40% 7 9,60% 40 19,80% 125 29,40% 

naravna 100 44,80% 27 64,30% 56 64,40% 43 58,90% 126 62,40% 226 53,20% 

Skupaj 223 100,00% 42 100,00% 87 100,00% 73 100,00% 202 100,00% 425 100,00% 

 2. primer 
5. razred 

9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

nobena / oboje enako 33 16,30% 3 9,40% 10 12,00% 22 29,30% 35 18,40% 68 17,30% 

soda 99 49,00% 19 59,40% 38 45,80% 10 13,30% 67 35,30% 166 42,30% 

naravna 70 34,70% 10 31,30% 35 42,20% 43 57,30% 88 46,30% 158 40,30% 

Skupaj 202 100,00% 32 100,00% 83 100,00% 75 100,00% 190 100,00% 392 100,00% 

 3. primer 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

nobena / oboje enako 32 16,60% 3 9,70% 10 12,50% 22 31,40% 35 19,30% 67 17,90% 

soda 95 49,20% 16 51,60% 34 42,50% 6 8,60% 56 30,90% 151 40,40% 

naravna 66 34,20% 12 38,70% 36 45,00% 42 60,00% 90 49,80% 156 41,70% 

Skupaj 193 100,00% 31 100,00% 80 100,00% 70 100,00% 181 100,00% 374 100,00% 

Tabela 5: Statistični rezultati druge naloge 

 

Zanimivo je, da so petošolci največkrat pravilno odgovorili pri prvem primeru (17,00 %), 

devetošolci pa pri zadnjem (19,30 %), tretjem primeru. Pri devetošolcih smo pričakovali, da 

bodo učenci, ki obiskujejo 2. nivo matematike, uspešnejši pri reševanju, a njihovi rezultati so 

le nekoliko boljši od učencev 1. nivoja. Učenci, ki obiskujejo 3. nivo, so bili pri tej nalogi 

najuspešnejši. Pri tej nalogi so učenci večinoma samo obkrožali in niso zapisali dodatnih 

pojasnil. Tisti, ki so pravilno zapisali, so najpogosteje dodali, da sta obe množici neskončni oz. 

enako veliki. Pri napačno rešenih nalogah so bili najpogostejši odgovori, da so pri naravnih 

številih vsa števila, pri sodih pa je vsako drugo, oz. so zapisani večkratniki števila 2. Kar nekaj 

devetošolcev (62,40 % pri prvem, 46,30 % pri drugem in 49,80 % pri tretjem primeru) je 

menilo, da je naravnih števil več, medtem ko je zanimiv rezultat pri petošolcih, ko je več 

učencev pri drugem (49,00 %) in tretjem (49,20 %) primeru obkrožilo, da je množica sodih 

števil večja. Ker poleg niso zapisali dodatnih pojasnil, lahko samo predvidevamo, da so tako 

odgovorili zato, ker je npr. 2 večje število od 1 in če prirejamo soda števila naravnim, soda 

števila po vrednosti hitreje naraščajo. 
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3. Imamo neskončno veliko denarja. Ali bi nam ga kdaj zmanjkalo? Svoj odgovor utemelji. 

 

Pri tretji nalogi so učenci odgovarjali na vprašanje, ali bi kdaj zmanjkalo denarja, če bi ga 

imeli neskončno veliko. Pravilen odgovor je, da ga ne bi nikoli zmanjkalo, saj ga je neskončno 

veliko. Pri tej nalogi so morali učenci razmišljati zunaj resničnega sveta, saj to v našem svetu 

ni mogoče. 

 

  
 

9. razred 
Skupaj 

5. razred 1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

ne 191 68,50% 40 81,60% 83 83,00% 71 89,90% 194 85,10% 385 75,90% 

da 88 31,50% 9 18,40% 17 17,00% 8 10,10% 34 14,90% 122 24,10% 

Skupaj  279 100,00% 49 100,00% 100 100,00% 79 100,00% 228 100,00% 507 100,00% 

Tabela 6: Statistični rezultati tretje naloge 

 

Ta naloga učencem ni predstavljala večjih težav, kajti pravilno je odgovorilo 68,50 % 

petošolcev in 85,10 % devetošolcev. Učenci, ki so odgovorili, da nam ga ne bi nikoli 

zmanjkalo, najpogosteje niso utemeljili svojega odgovora, ali pa so zapisali, če ga je 

neskončno veliko, potem ga nikoli ne more zmanjkati. Med neustreznimi odgovori je bil 

najpogostejši, da ne moremo imeti neskončno veliko denarja ter da vsega nekoč zmanjka, 

kar dokazuje, da so učenci razmišljali realno, glede na vsakdanje izkušnje. Delež neustreznih 

odgovorov se glede na razred oz. nivo zmanjšuje, saj je tako odgovorilo 31,50 % petošolcev, 

18,40 % devetošolcev 1. nivoja, 17,00 % devetošolcev 2. nivoja in le 10,10 % devetošolcev 3. 

nivoja. 

 

4. Ali lahko izračunaš naslednji račun? 

 1 + 1 + 1 + 1 + … (pike pomenijo, da se račun nadaljuje)= ___________  

 

Četrta naloge je preverjala, ali učenci prepoznajo neskončen številski izraz, oz. ali učenci 

lahko izračunajo račun, ki se nadaljuje. Odgovor, ki se najbolj približa formalno 

matematičnemu je, da takega rezultata ne moremo zapisati, saj lahko vedno prištejemo +1. 

Pri tej nalogi se pojavi dvom o pravilnosti rešitev, kajti če učenec zapiše, da odgovora ne 

more zapisati, to še ne pomeni, da razume bolje od tistega, ki napiše znak za neskončno. 
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Zapisan odgovor neskončno () lahko nakazuje, da učenec razume, da je izraz neskončen 

proces. Pri tem učenec ve, da neskončno zapisujemo z znakom , vendar pa ta odgovor v 

zapisani obliki ni najbolj ustrezen. Z znakom zapišemo idejo, ne pa dejanskega rezultata 

izraza, katerega ne moremo zapisati.  

 

1. del naloge, odgovor: 

5. razred 
9. razred 

Skupaj 
1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

ne 181 65,60% 33 70,20% 69 74,20% 51 70,80% 153 72,20% 334 68,40% 

da 95 34,40% 14 29,80% 24 25,80% 21 29,20% 59 27,80% 154 31,60% 

Skupaj 276 100,00% 47 100,00% 93 100,00% 72 100,00% 212 100,00% 488 100,00% 

2. del naloge, odgovor: 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

Ne moremo zapisati 147 52,50% 25 73,50% 46 46,90% 42 54,50% 113 54,00% 260 53,20% 

Neustrezen odgovor 133 47,50% 9 26,50% 52 53,10% 35 45,50% 96 46,00% 229 46,80% 

Skupaj 280 100,00% 34 100,00% 98 100,00% 77 100,00% 209 100,00% 489 100,00%   

Tabela 7: Statistični rezultati četrte naloge 

 
Kot smo pričakovali, so bili tudi pri tej nalogi devetošolci uspešnejši, saj jih je 72,20 % 

pravilno odgovorilo na prvi del, čeprav je tudi precejšnji del petošolcev (65,60 %) odgovorilo 

pravilno. Da pri danem računu ne moremo zapisati rezultata, je ugotovilo 54,00 % 

devetošolcev in 52,50 % petošolcev. Med neustreznimi odgovori je bil najpogostejši, da so 

zapisali znak za neskončno (), nekaj učencev, predvsem petošolcev, pa je za rezultat 

številskega izraza zapisalo število 4. Pri devetošolcih je zanimivo predvsem to, da so bili v 

drugem delu naloge najuspešnejši učenci 1. nivoja, približno enak odstotek učencev je bilo 

uspešnih tudi v prvem delu. Odstotek pravilno rešenih odgovorov je bil v preostalih dveh 

nivojih precej nižji v drugem delu, kjer je slaba polovica učencev 2. nivoja in dobra polovica 

učencev 3. nivoja odgovorilo, da vsote zapisanega izraza ne moremo zapisati. Kot smo že 

zapisali, se tu pojavi dilema, ali učenci resnično razumejo neskončen proces, oz.  če učenec 

napiše, da ne more zapisati rezultata, to še ne pomeni, da razume bolje od tistega, ki napiše 

znak za neskončno.  
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5. Odgovori na spodnja vprašanja in svoj odgovor tudi utemelji. 

 a) Koliko točk je na daljici AB? 

 b) Primerjaj število točk na premici in na listu velikosti A4. Ali meniš, da jih je kje 

 več? Če da, kje? 

 
Pri tej nalogi smo želeli preveriti, ali učenci prepoznajo neskončnost pri osnovnih 

geometrijskih pojmih, to je pri daljici, premici in liku kot del ravnine, ki smo ga nadomestili z 

listom A4. Učenci v 4. razredu spoznajo črto kot premico, ki se nadaljuje v neskončno in 

daljico kot del premice, šele kasneje v 7. razredu spoznajo, da na premici leži neskončno 

mnogo točk. Daljica AB je množica točk, ki na premici skozi A in B ležijo med točkama A in B. 

Daljica AB vključuje tudi točki A in B, ki ju imenujemo krajišči daljice.  

Premica in ravnina vsebujeta enako število točk, to je neskončno. Točke na premici naj 

ponazarjajo neskončno množico P, točke na ravnini pa neskončno množico R. Da sta množici 

enako močni m(P) = m(R), je mogoče dokazati z bijektivno preslikavo med dvema množicama 

(Kovačič, Domajnko 2002). 

 

Primer a 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

neskončno 23 8,80% 11 22,90% 31 30,40% 57 73,10% 99 43,40% 122 24,90% 

ena/dve 220 84,30% 34 70,80% 63 61,80% 19 24,40% 116 50,90% 336 68,70% 

tri/štiri ali več 9 3,40% 3 6,30% 4 3,90% 1 1,30% 8 3,50% 17 3,50% 

nobene 9 3,40% 0 0,00% 4 3,90% 1 1,30% 5 2,20% 14 2,90% 

Skupaj 261 100,00% 48 100,00% 102 100,00% 78 100,00% 228 100,00% 489 100,00% 

Primer b 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

enako/ neskončno 7 2,90% 4 8,90% 4 4,40% 17 22,40% 25 11,80% 32 7,10% 

A4 154 64,40% 26 57,80% 42 46,20% 18 23,70% 86 40,60% 240 53,20% 

premici 75 31,40% 15 33,30% 40 44,00% 39 51,30% 94 44,30% 169 37,50% 

odvisno kako 
dolga je premica 

3 1,30% 0 0,00% 5 5,50% 2 2,60% 7 3,30% 10 2,20% 

Skupaj 239 100,00% 45 100,00% 91 100,00% 76 100,00% 212 100,00% 451 100,00% 

Tabela 8: Statistični rezultati pete naloge 

 

Pri tej nalogi smo pričakovali, da bodo imeli petošolci težave z reševanjem te naloge, saj še 

ne vedo, da na premici leži neskončno mnogo točk. Nalogo je pravilno rešilo manj kot 10% 

petošolcev. Presenetilo pa nas je, da je na obe vprašanji napačno odgovorilo nekaj več kot 

polovica devetošolcev, saj smo pričakovali, da bodo devetošolci to znali, ne glede na nivo. 
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Pri prvem primeru je največ petošolcev in devetošolcev odgovorilo, da sta na daljici ena ali 

dve točki. Ta odgovor smo pričakovali, saj navadno označujemo daljice z začetno in končno 

točko. Pri drugem primeru je bilo uspešnih še manj učencev, tako petošolcev kot 

devetošolcev. Največ jih je odgovorilo, da je točk več na listu A4 kot na premici. Žal pri tem 

učenci niso podali utemeljitve, da bi vedeli, kako so prišli do tega odgovora. Nekaj učencev 

na drugo vprašanje ni odgovorilo, ker niso vedeli, kako dolga je premica. 

 

6. Koliko simetral ima krog? 

 

Pri tej nalogi so morali učenci vedeti, kaj je simetrala. Najlažje razložimo, da je to premica, ki 

razpolavlja krog. Krog ima neskončno število simetral. Ta naloga je dober primer 

neskončnosti v geometriji, kjer lahko pri pouku matematike posredno vključimo pojem 

neskončnost.  

 

  
5. razred 

9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

nešteto/ neskončno 118 52,00% 16 43,20% 46 59,70% 64 90,10% 126 68,10% 244 59,20% 

nič 44 19,40% 8 21,60% 13 16,90% 4 5,60% 25 13,50% 69 16,70% 

eno/dve ali več 65 28,60% 13 35,10% 18 23,40% 3 4,20% 34 18,40% 99 24,00% 

Skupaj 227 100,00% 37 100,00% 77 100,00% 71 100,00% 185 100,00% 412 100,00% 

Tabela 9: Statistični rezultati šeste naloge 

 

Da ima krog neskončno število simetral, je pravilno odgovorilo dve tretjini devetošolcev in 

polovica petošolcev. Preostali del učencev je predvidevalo, da ima krog nič, eno, dve ali več 

simetral, kjer več pomeni končno število. Pri devetošolcih je bilo uspešnih presenetljivo 

veliko učencev iz 3. nivoja, medtem ko je uspešnost pri reševanju nalog z nivojem padala. Od 

vseh učencev so bili pri tej nalogi najmanj uspešni devetošolci 1. nivoja. 

 

7. Koliko različnih črt gre skozi dve točki? 

 
Učenci so morali pri tej nalogi prepoznati neskončnost pri risanju črt skozi dve točki. Skozi 

dve točki lahko narišemo nešteto črt, eno ravno in neskončno krivih.  
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5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

nešteto/neskončno 133 55,40% 21 50,00% 44 53,70% 35 46,70% 100 50,20% 233 53,10% 

nič/ena/dve/tri ali več 107 44,60% 21 50,00% 38 46,30% 40 53,30% 99 49,80% 206 46,90% 

Skupaj 240 100,00% 42 100,00% 82 100,00% 75 100,00% 199 100,00% 439 100,00% 

Tabela 10: Statistični rezultati sedme naloge 

 
Zanimivo je, da je to nalogo pravilno rešilo več petošolcev (55,40 %) kot devetošolcev (50,20 

%). Med devetošolci so bili najuspešnejši učenci 2. nivoja, nato učenci 1. nivoja, presenetili 

pa so rezultati, da so to nalogo najmanj uspešno rešili učenci 3. nivoja. Ker večina učencev ni 

podala utemeljitve, kako so prišli do svoje rešitve, ne vemo, na kakšen način so razmišljali. 

Med najpogostejšimi neustreznimi rešitvami je bilo končno število (nič, ena, dve, tri ali več), 

nekaj pa jih na to vprašanje ni odgovorilo. Zanimiva je rešitev, ko je odgovor končno število 2 

ali več, saj gre lahko skozi dve točki samo ena ravna črta in neskončno veliko krivih, tako da 

bi bilo zanimivo izvedeti, kako so nekateri prišli do odgovora, da lahko narišejo dve ali tri 

črte. 

 
8. Če poljubnemu krogu vrisujemo vedno manjše kroge, kateri je najmanjši možni krog? 

 

Pri tej nalogi so si morali učenci predstavljati, da pri risanju krogov niso omejeni, kajti 

narišemo lahko neskončno veliko krogov z istim polmerom in istim središčem. V resničnem 

svetu bi najmanjši vrisani krog lahko prikazali s piko, vendar pa to ni matematično ustrezno, 

zato je bilo pri tej nalogi veliko neustreznih odgovorov. Najmanjši vrisani krog ima še vedno 

središče in krožnico, ki pa ga v resničnem svetu prostoročno in s svinčnikom ne moremo 

narisati. 

 

 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

neskončno majhen 84 36,20% 15 46,90% 41 55,40% 57 80,30% 113 63,80% 197 48,20% 

neustrezen odgovor 142 61,20% 17 53,10% 29 39,20% 13 18,30% 59 33,30% 201 49,10% 

ne vem / prazno 6 2,60% 0 0,00% 4 5,40% 1 1,40% 5 2,90% 11 2,70% 

Skupaj 232 100,00% 32 100,00% 74 100,00% 71 100,00% 177 100,00% 409 100,00% 

Tabela 11: Statistični rezultati osme naloge 
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Tu smo dobili zanimive rezultate, saj so bili devetošolci zelo uspešni. Uspešnih je bilo 63,80 % 

devetošolcev, med njimi najbolj devetošolci, ki obiskujejo 3. nivo matematike (80,30 %). Pri 

tej nalogi je bilo le tretjina (36,20 %) petošolcev uspešnih, saj so najpogosteje zapisali 

neustrezen, da je najmanjši vrisani krog pika.  

 

9. Med naslednjimi opisi so tudi neskončne množice. Obkroži črko pred tistim opisom, ki 

ponazarja neskončno množico. 

 a) Število črk v vseh knjigah sveta.  

 b) Razdalja med nami in najbolj oddaljeno poznano zvezdo v vesolju.  

 c) Število vseh kvadratov, če  vsakega naslednjega vrišemo v prejšnjega. 

 d) Število vseh kvadratov, če naslednjega obrišemo okoli prejšnjega kvadrata. 

 e) Število točk, ki so od točke A oddaljene 3 cm. 

 f) Število točk, ki so od točke A oddaljene manj ali enako 3 cm. 

 

Naloga je vsebovala trditve, v katerih so morali učenci prepoznati končno oz. neskončno 

množico. Prvi dve trditvi, število črk in razdalja med nami in najbolj oddaljeno poznano 

zvezdo, sta opisovali končnost in končno množico, ostale trditve pa neskončnost. 

Predvidevali smo, da bodo imeli petošolci nekaj težav pri zadnjih dveh trditvah, kajti trditev 

se nanaša na krožnico in krog, ki vsebujeta neomejeno število točk. 

 

Tako petošolci (51,70 %), kot tudi devetošolci (80,00 %) so bili najuspešnejši pri drugi trditvi, 

saj je največ učencev prepoznalo končno množico. Največ težav sta jim predstavljali zadnji 

dve trditvi, ki opisujeta število točk, ki so od točke oddaljene 3 cm oz. manj ali enako 3 cm , 

saj je bilo tu najmanj uspešnih petošolcev (23,40 %) in devetošolcev (29, 50 %).  
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 Primer a 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo  2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

ni izbran 118 41,30% 29 65,90% 71 73,20% 63 79,70% 163 74,10% 281 55,50% 

izbran 168 58,70% 15 34,10% 26 26,80% 16 20,30% 57 25,90% 225 44,50% 

Skupaj 286 100,00% 44 100,00% 97 100,00% 79 100,00% 220 100,00% 506 100,00% 

 Primer b 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

ni izbran 148 51,70% 32 72,70% 77 79,40% 67 84,80% 176 80,00% 324 64,00% 

izbran 138 48,30% 12 27,30% 20 20,60% 12 15,20% 44 20,00% 182 36,00% 

Skupaj 286 100,00% 44 100,00% 97 100,00% 79 100,00% 220 100,00% 506 100,00% 

 Primer c 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

izbran 122 42,70% 14 31,80% 30 30,90% 38 48,10% 82 37,30% 204 40,30% 

ni izbran 164 57,30% 30 68,20% 67 69,10% 41 51,90% 138 62,70% 302 59,70% 

Skupaj 286 100,00% 44 100,00% 97 100,00% 79 100,00% 220 100,00% 506 100,00% 

 Primer d 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

izbran 142 49,70% 22 50,00% 46 47,40% 65 82,30% 133 60,50% 275 54,30% 

ni izbran 144 50,30% 22 50,00% 51 52,60% 14 17,70% 87 39,50% 231 45,70% 

Skupaj 286 100,00% 44 100,00% 97 100,00% 79 100,00% 220 100,00% 506 100,00% 

 Primer e 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

izbran 67 23,40% 7 15,90% 30 30,90% 28 35,40% 65 29,50% 132 26,10% 

ni izbran 219 76,60% 37 84,10% 67 69,10% 51 64,60% 155 70,50% 374 73,90% 

Skupaj 286 100,00% 44 100,00% 97 100,00% 79 100,00% 220 100,00% 506 100,00% 

 Primer f 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

izbran 74 25,90% 9 20,50% 25 25,80% 38 48,10% 72 32,70% 146 28,90% 

ni izbran 212 74,10% 35 79,50% 72 74,20% 41 51,90% 148 67,30% 360 71,10% 

Skupaj 286 100,00% 44 100,00% 97 100,00% 79 100,00% 220 100,00% 506 100,00% 

Tabela 12: Statistični rezultati devete naloge 

 

Pri učencih 5. razreda so bili ti rezultati pričakovani, saj učenci še ne prepoznajo krožnice oz. 

kroga kot del ravnine, vendar pa bi bili učenci 9. razreda lahko uspešnejši, saj že poznajo 

odnose med točko, krožnico in ravnino. Po pričakovanjih so bili pri vseh trditvah 

najuspešnejši devetošolci 3. nivoja, medtem ko so bili pri c in d trditvi uspešnejši devetošolci 

1. nivoja od učencev 2. nivoja.  
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10. Predstavljaj si hotel z neskončno veliko sobami, ki so vse zasedene. Torej je v hotelu 

neskončno veliko gostov. Nato pride v hotel nov gost.  Pomisli, ali bi gost lahko dobil svojo 

sobo, ne da bi iz hotela moral oditi katerikoli drugi gost. Svoj odgovor pojasni. 

 Ali lahko v tak hotel nastanimo še neskončno mnogo gostov? Pojasni. 

 

Ta naloga je bila problemska naloga, ki je opisovala paradoks Hiltonov hotel, opisan v 

teoretičnem delu (Gardner 1988). Ker opisuje hotel z neskončno veliko sobami, lahko v njem 

dobi sobo vsak, kajti nikoli ne bo povsem zaseden, ne glede na to, koliko gostov še pride.  

 

 1. del naloge, odgovor: 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

da (neskončno sob) 78 32,40% 18 48,60% 40 48,80% 39 53,40% 97 50,50% 175 40,40% 

ne (vse zasedene) 130 53,90% 18 48,60% 37 45,10% 28 38,40% 83 43,20% 213 49,20% 

drugo (neustrezno) 33 13,70% 1 2,70% 5 6,10% 6 8,20% 12 6,30% 45 10,40% 

Skupaj 241 100,00% 37 100,00% 82 100,00% 73 100,00% 192 100,00% 433 100,00% 

 2. del naloge, odgovor: 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

da 91 35,70% 19 52,80% 39 46,40% 46 62,20% 104 53,60% 195 43,40% 

ne 136 53,30% 17 47,20% 41 48,80% 24 32,40% 82 42,30% 218 48,60% 

drugo (neustrezno) 28 11,00% 0 0,00% 4 4,80% 4 5,40% 8 4,10% 36 8,00% 

Skupaj 255 100,00% 36 100,00% 84 100,00% 74 100,00% 194 100,00% 449 100,00% 

Tabela 13: Statistični rezultati desete naloge 

 

Največ petošolcev je tu odgovorilo, da novi gost ne more dobiti svoje sobe, ker so vse 

zasedene, medtem ko so bili devetošolci uspešnejši pri reševanju te naloge. Na prvo 

vprašanje te naloge je pravilno odgovorilo 32,40 % petošolcev in 50,50 % devetošolcev. Pri 

devetošolcih so bili najuspešnejši učenci 3. nivoja (53,40 %), medtem ko je bilo uspešnih 

nekaj manj kot polovica učencev 1. in 2. nivoja.  Je pa zanimivo, da je pri vseh učencih, tako 

pri petošolcih kot devetošolcih, odstotek uspešnejših učencev nekoliko višji pri drugem delu 

naloge, le pri devetošolcih 2. nivoja je nekoliko nižji. Pri nekaterih odgovorih so učenci 

odgovorili samo z da in niso podali utemeljitve, kar smo šteli za pravilno, vendar pa ne 

moremo vedeti, ali res razumejo, da lahko dobi sobo vsak gost. Pravilen odgovor in podana 

napačna utemeljitev smo šteli za neustrezno. Prav tako so nekateri učenci našli druge, 

neustrezne rešitve za novega gosta, kot npr. da bi prosili gosta, če lahko prespi pri njem. 
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Zanimiv je bil tudi odgovor, da bi lahko vsi gostje dobili svojo sobo, ker število ljudi ni 

neskončno. 

 

11. Kako bi s svojimi besedami opisal/-a neskončnost? 

 

Tu so imeli učenci prosto pot v razmišljanju o neskončnosti, saj so morali s svojimi besedami 

opisati neskončnost. Na ta način smo izvedeli, kako učenci razmišljajo o neskončnosti. 

Odgovore smo razdelili na ustrezne (rumeno obarvane) in neustrezne. Neustrezne smo 

razdelili na dva dela, in sicer neustrezne, pri katerih najdemo povezavo z neskončnostjo 

(modro obarvane) ter neustrezne, ki opisujejo končnost, oz. v odgovoru ne najdemo 

povezave z neskončnostjo.  

 

 

5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

Ustrezni 213 69,40% 37 69,80% 79 71,80% 64 80,00% 180 74,10% 393 71,50% 

Neustrezni 94 30,60% 16 30,20% 31 28,20% 16 20,00% 63 25,90% 157 28,50% 

Skupaj 307 100,00% 53 100,00% 110 100,00% 80 100,00% 243 100,00% 550 100,00% 

Vrste odgovorov: 

5. razred 9. razred Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 
 

F % F % F % F % F % F % 

Nekaj, kar se ne konča/ne 
vidiš konca.. 

79 33,50% 18 46,20% 32 37,60% 30 41,10% 80 40,60% 159 36,70% 

Je pojem/nekaj, ki nima 
začetka ne konca. Je 
neomejena. 

63 26,70% 11 28,20% 22 25,90% 19 26,00% 52 26,40% 115 26,60% 

Vemo kje se začne, ampak ne 
vemo, kje/kdaj se konča. 
Poznamo začetek, ne 
poznamo konca. 

27 11,40% 1 2,60% 17 20,00% 6 8,20% 24 12,20% 51 11,80% 

Je število/nekaj kar se nikoli 
ne konča. Ne moremo prešteti. 

18 7,60% 2 5,10% 2 2,40% 3 4,10% 7 3,60% 25 5,80% 

Je nekaj, kar je neskončno 
/nekaj neskončnega/dolgo 
neskončno veliko metrov. 

15 6,40% 3 7,70% 3 3,50% 3 4,10% 9 4,60% 24 5,50% 

Neskončnost je nekaj, kar se 
ne da izmeriti. 

2 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 2 0,50% 

Brezmejen prostor, ki se ne 
konča, kot npr. vesolje. 
Neskončna praznina. 

2 0,80% 1 2,60% 1 1,20% 1 1,40% 3 1,50% 5 1,20% 

Krog 0 0,00% 0 0,00% 1 1,20% 0 0,00% 1 0,50% 1 0,20% 

Narobe obrnjena osmica. 
Ležeča osem. 

4 1,70% 1 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,50% 5 1,20% 

Večje od česarkoli končnega. 0 0,00% 0 0,00% 1 1,20% 0 0,00% 1 0,50% 1 0,20% 

Kamor greš, ne prideš 
nikamor in si še vedno na 
začetku. 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,40% 1 0,50% 1 0,20% 

Je, če začneš hoditi po 
Cerknici in potuješ do vesolja 
in dlje. Čeprav je to 
nemogoče. Hodiš večno, a ne 
veš kam. 

1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 
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5. razred 9. razred 
Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

Opisal bi jo tako ... (tri pike). 1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,40% 1 0,50% 2 0,50% 

Tako, da bi šel v eno smer 
zmeraj in se nebi vrnil na 
prejšnje mesto. 

1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 

Je ne moremo opisati. Se ne 
da opisati. Težko. 

4 1,70% 1 2,60% 4 4,70% 5 6,80% 10 5,10% 14 3,20% 

Prevelika je, da bi jo lahko 
opisal-a. Nekaj ekstremnega. 

3 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 3 0,70% 

Neskončnost je nekaj, na kar 
ljudje gledamo vsak po svoje. 
Nekaj kar si človek težko 
predstavlja. 

1 0,40% 0 0,00% 1 1,20% 2 2,70% 3 1,50% 4 0,90% 

To je, ki je lahko čez cel svet, 
čez celo vesolje ali pa tudi 
dlje. 

1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 

Opisal bi tako, da padeš v 
pravljični svet. 

1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 

Neskončnost je beseda, ki 
pove, da je neka stvar 
najdaljša ali največja... 

1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 

Ne najdem besed, ki bi opisale 
tako mogočnost. 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,40% 1 0,50% 1 0,20% 

Toliko stvari, da se ti zmeša. 1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 

Tako da se konča število. 1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 

Dolga črta ali predmet. 3 1,30% 0 0,00% 1 1,20% 0 0,00% 1 0,50% 4 0,90% 

To je število, ki ga po navadi 
ljudje ne uporabljamo zaradi 
vsote. 

1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 

Na koncu več nul. 1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 

Ima veliko več števil, 
izgovorjava je težka. 

1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 

Na primer cesta ki vozi po 
celem svetu. 

1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 

Neskončnost bi opisal s 
praznim listom papirja, tako 
da bi gledal v njega. 

1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 

To se mi zdi, da je samo nek 
beli kraj, kjer ni ničesar. 

1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 

Je neprešteta abeceda števil. 1 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0% 1 0,20% 

Nečesa česar ni / kar ne 
obstaja. 

0 0,00% 1 2,60% 0 0,00% 1 1,40% 2 1,00% 2 0,50% 

Skupaj 236 100,00% 39 100,00% 85 100,00% 73 100,00% 197 100,00% 433 100,00% 

Tabela 14: Statistični rezultati enajste naloge 
 

Tu so učenci najpogosteje zapisali, da je neskončno nekaj, kar nima ne začetka ne konca. V 

zgornji tabeli so zapisani rezultati, koliko učencev je odgovorilo na vprašanje. Pri odgovorih 

so bili devetošolci in petošolci približno izenačeni in kot je razvidno iz rezultatov, niso imeli 

večjih težav pri opisu neskončnosti. Vseeno je bilo nekaj opisov pomanjkljivih, kot npr. dolga 

črta ali predmet, oz. neskončnost je nekaj, na kar ljudje gledamo vsak po svoje. Kar nekaj 

učencev je zapisalo, da jo zelo težko opišemo, oz. je nekaj, česar se ne da opisati.  

Večina učencev je pri opisu neskončnosti uporabila opis rastočo neskončnost kot nekaj 

"neskončno velikega", ki se širi, nikoli ne konča, kar se ne da izmeriti, večje od česarkoli 
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končnega itd.  To dokazuje, da ko zaslišijo izraz neskončno, pomislijo na nek proces, ki se 

nadaljuje v neskončno in to je potencialna neskončnost. Pri njihovih zapisih nismo zasledili 

aktualne neskončnosti, kar je razumljivo, saj je še mnogi odrasli ne znajo opisati kot neko 

omejeno neskončno zaporedje (transfinitna množica). Neskončnost lažje razumemo kot nek 

proces (potencialna neskončnost) kot pa dokončen objekt (aktualna neskončnost). 

 

12. Zapiši največje obstoječe število. Kako veš, da je zapisano število največje? 

 

Ta naloga je od učencev zahtevala, da premislijo in pojasnijo, ali lahko zapišejo največje 

obstoječe število. Najbolj formalno matematično ustrezen odgovor je, da takega števila ni, 

oz. ne obstaja in ga tudi ne moremo zapisati. Učenčeve odgovore smo razdelili, kot je 

zapisano pri postopku obdelave podatkov, glede na to, katero vrsto neskončnosti so 

uporabili. Rumeno obarvan odgovor se najbolj približa formalno matematičnemu odgovoru 

in ga povezujemo z aktualno neskončnostjo, modro obarvani odgovori pa so mejni  in v njih 

prepoznamo ideje o aktualni ali potencialni neskončnosti. Ostali odgovori se navezujejo na 

končnost. 

 

  
5. razred 9. razred 

Skupaj 
1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

ne obstaja/ ni A 56 23,00% 10 27,80% 45 52,30% 40 56,30% 95 49,20% 151 34,60% 

neskončno,  A 79 32,40% 5 13,90% 10 11,60% 13 18,30% 28 14,50% 107 24,50% 

zapisano nesk. št. P 49 20,10% 14 38,90% 20 23,30% 16 22,50% 50 25,90% 99 22,70% 

št. večje od milijona K 41 16,80% 4 11,10% 8 9,30% 2 2,80% 14 7,30% 55 12,60% 

št. manjše od milijona K 18 7,40% 3 8,30% 1 1,20% 0 0,00% 4 2,10% 22 5,00% 

drugo 1 0,40% 0 0,00% 2 2,30% 0 0,00% 2 1,00% 3 0,70% 

Skupaj 244 100,00% 36 100,00% 86 100,00% 71 100,00% 193 100,00% 437 100,00% 

(A – aktualna, P – potencialna, K – končnost) 

Tabela 15: Statistični rezultati dvanajste naloge  

 

Kot kažejo rezultati, se je 23,00 % petošolcev in 49,20 % vseh devetošolcev (od tega več kot 

polovica učencev 2. in 3. nivoja) najbolj približalo formalno matematičnemu odgovoru in pri 

tem uporabilo aktualno neskončnost. To pomeni,  da so zapisali, da ni največjega števila, oz. 

da je to število neskončno. Prav tako je tretjina petošolcev in 14,50 % devetošolcev (od tega 

največ učencev, ki obiskujejo 3. nivo matematike) zapisala znak za neskončno in tako pri 
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svojih odgovorih uporabila aktualno neskončnost. Pri svojih odgovorih je potencialno 

neskončnost uporabilo 20,10 % petošolcev, predvsem pa je zanimivo, da je to neskončnost 

uporabilo največ (38,90 %) devetošolcev 1. nivoja. Najpogosteje so zapisali neko število, na 

koncu pa dodali tri pike (...), ki pomenijo nadaljevanje, npr. 999999999999999999... Pri 

četrtini petošolcev in nekaj manj kot desetini devetošolcev smo v njihovih odgovorih 

prepoznali končnost. Pri tej nalogi smo ugotovili, da je večina učencev odgovorila z uporabo 

aktualne neskončnosti. 

 

13. Koliko je števil med števili 0,8 in 1,1? 

 

Pri tej nalogi so morali učenci uporabiti znanje in poznavanje racionalnih števil. Zapisati so 

morali, koliko je števil med dvema različnima številoma. Števil je nešteto, kar je najlaže 

razložiti z upodabljanjem racionalnih števil na številski osi. Tudi njihove odgovore smo 

razdelili, kot je zapisano pri postopku obdelave podatkov, glede na to, katero vrsto 

neskončnosti so uporabili. Rumeno obarvan odgovor se najbolj približa formalno 

matematičnemu odgovoru in ga povezujemo z aktualno neskončnostjo, modro obarvani 

odgovori pa so mejni in v njih prepoznamo ideje o potencialni neskončnosti. Ostali odgovori 

se navezujejo na končnost. 

 

  
5. razred 9. razred 

Skupaj 
1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

nešteto A 24 12,40% 2 5,40% 27 30,00% 61 82,40% 90 44,80% 114 28,90% 

zapisano nesk. št. P 0 0,00% 5 13,50% 4 4,40% 2 2,70% 11 5,50% 11 2,80% 

končno- večje od mil. K 1 0,50% 0 0,00% 1 1,10% 3 4,10% 4 2,00% 5 1,30% 

20-mil K 1 0,50% 0 0,00% 3 3,30% 0 0,00% 3 1,50% 4 1,00% 

1 dec. mesto K 124 63,90% 29 78,40% 54 60,00% 8 10,80% 91 45,20% 215 54,40% 

drugo 44 22,70% 1 2,70% 1 1,10% 0 0,00% 2 1,00% 46 11,60% 

Skupaj 194 100,00% 37 100,00% 90 100,00% 74 100,00% 201 100,00% 395 100,00% 

(A – aktualna, P – potencialna, K – končnost) 

Tabela 16: Statistični rezultati trinajste naloge 

 

Kot je razvidno iz rezultatov v zgornji tabeli, so imeli petošolci težave pri reševanju te naloge, 

saj se pri pouku še niso srečali z racionalnimi števili v taki obliki. Vendar pa je vseeno 

zanimivo, da je 12,40 % vseh petošolcev odgovorilo, da je nešteto števil med zapisanima 
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številoma in tako uporabilo aktualno neskončnost. Na to vprašanje je z uporabo aktualne 

neskončnosti odgovorilo tudi 44,80 % devetošolcev, od tega največ učencev 3. nivoja (82,40 

%), medtem ko so bili tu najmanj uspešni učenci 1. nivoja (5,40 %). Le polovica vseh 

devetošolcev je pri svojih odgovorih uporabila aktualno oz. potencialno neskončnost, kar v 

veliki meri kaže, da imajo učenci še vedno težave s predstavami števil na številski premici. 

 

14. Katero število je največje, a še vedno manjše od 1? Kako se razlikuje od števila 1? 

 

Tako kot prejšnja naloga, se je tudi ta naloga navezovala na poznavanje racionalnih števil in 

na gostoto števil na številski premici ("neskončno mnogo"). Učenci so morali zapisati, katero 

je največje število, ki je še vedno manjše od 1, in to tudi utemeljiti. Matematično najbolj 

ustrezen odgovor je, da ni takega števila, ki bi ga lahko zapisali. Kot pri prejšnjih dveh 

vprašanjih smo odgovore razdelili, kot je zapisano pri postopku obdelave podatkov, glede na 

to, katero vrsto neskončnosti so uporabili. Rumeno obarvan odgovor se najbolj približa 

formalno matematičnemu in ga povezujemo z aktualno neskončnostjo. Modro obarvani 

odgovori pa so mejni in v njih prepoznamo ideje o potencialni neskončnosti. Sem sodi tudi 

odgovor »ne moremo zapisati«, kajti odgovor lahko povežemo z neskončnostjo kot 

procesom, ki se nikoli ne konča.  Ostali odgovori se navezujejo na končnost. 

 

  
5. razred 9. razred 

Skupaj 
1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F % F % F % F % F % F % 

ni takega števila A 9 5,20% 1 3,60% 5 7,80% 7 11,70% 13 8,50% 22 6,70% 

ne moremo zapisati P 5 2,90% 0 0,00% 1 1,60% 3 5,00% 4 2,60% 9 2,80% 

0,999… neskončno št. P 14 8,00% 4 14,30% 15 23,40% 38 63,30% 57 37,50% 71 21,80% 

3 ali več dec. K 2 1,10% 1 3,60% 1 1,60% 1 1,70% 3 2,00 5 1,50% 

2 / 0'95, 0'99 K 19 10,90% 15 53,60% 16 25,00% 2 3,30% 33 21,70% 52 16,00% 

drugo 125 71,80% 7 25,00% 26 40,60% 9 15,00% 42 27,70% 167 51,20% 

Skupaj 174 100,00% 28 100,00% 64 100,00% 60 100,00% 152 100,00% 326 100,00% 

(A – aktualna, P – potencialna, K – končnost) 

Tabela 17: Statistični rezultati štirinajste naloge 

 

Pri tej nalogi smo pričakovali, da petošolci ne bodo zelo uspešni. Le nekaj petošolcev je pri 

svojih odgovorih uporabilo aktualno oz. potencialno neskončnost. Presenetilo pa nas je, da je 

bil velik delež devetošolcev (68,70 %), ki so pri odgovoru uporabili končnost oz. neustrezen 
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odgovor (drugo). Izmed neustreznih odgovorov je bil najpogostejši odgovor število nič (0). 

Kot kažejo rezultati v zgornji tabeli, je največ devetošolcev 3. nivoja (63,30 %) uporabilo pri 

svojem odgovoru potencialno neskončnost, medtem ko so ostali devetošolci za odgovor 

večinoma uporabili končno število. Tudi iz teh rezultatov je razvidno, da imajo učenci težave 

pri predstavljanju gostote števil na številski osi.  

 

Na koncu statistične obdelave smo prešteli vse odgovore, ki se najbolj približajo formalno 

matematičnemu (odgovore obarvane rumeno) ter jih obdelali po predhodni razvrstitvi glede 

na vsebinske sklope – neskončnost pri aritmetičnih vsebinah (1. – 4. naloga), neskončnost pri 

geometrijskih vsebinah (5. – 8. naloga), potencialno in aktualno neskončnost (12. – 14. 

naloga) ter neskončnost v povezavi z vsakdanjim življenjem (1., 3., 9. (a, b), 10., in 11. 

naloga).  

 

 

Grafikon 1: Primerjava uspešnosti učencev glede na različno vrsto neskončnosti 

 

V grafikonu (grafikon 1) je lepo razvidno, da so bili učenci najuspešnejši pri reševanju nalog, 

pri katerih so lahko problem v nalogi povezali z vsakdanjim življenjem. Temu so sledile 

naloge iz števne neskončnosti, kar je pričakovano, saj imajo učenci pri matematiki največ 

izkušenj prav s števili in operacijami med njimi. Poleg tega je tudi v učnem načrtu več vsebin 

iz aritmetike, ki jih lahko povežemo z neskončnostjo, kot pa pri geometriji. Učenci so bili 

najmanj uspešni pri reševanju nalog, pri katerih smo ugotavljali njihovo uporabo potencialne 
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in aktualne neskončnosti. Presenetilo nas je, da so pri svojih odgovorih večkrat uporabili 

aktualno neskončnost kot pa potencialno.  

 

 

8. 5. 2 Vrednotenje hipotez 

 

HIPOTEZA 1 

 

H1: Med petošolci in devetošolci se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

razumevanju pojmov iz neskončnosti. 

 

V raziskavi nas je zanimalo, kakšne so razlike med petošolci in devetošolci pri razumevanju 

pojmov iz neskončnosti. Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, so bili devetošolci uspešnejši 

od petošolcev pri večini nalog, kar je pokazala tudi statistična analiza.  

 

 

Grafikon 2: Uspešnost učencev 5. in 9. razreda pri posamezni nalogi 

 

Devetošolci so v povprečju dosegli 16,19 točk, medtem ko je bilo povprečje v 5. razredu 

nekoliko nižje (13, 98 točk). Zanimivi so rezultati 7. in 9. c naloge, kjer so bili petošolci 

uspešnejši. Rezultati so presenetili, kajti v 5. razredu učenci še niso v celoti spoznali 

racionalnih števil, temveč samo del teh števil oz. dele celote, kjer s pomočjo ponazoril 

(konkretnim prikazom) ponazarjajo in računajo dele celote. 
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N Aritmetična sredina Standardni odklon 

Standardna napaka 
aritmetične sredine 

5. razred 307 13,98 4,79 0,27 

9. razred 243 16,19 5,84 0,37 

Tabela 18: Povprečno število doseženih točk glede na razred 

 

Pri vrednotenju prve hipoteze (H1) smo uporabili Levenov test enakosti varianc (tabela 19). 

Levenov test enakosti varianc ni statistično značilen (F = 6,47; P < 0,05), kar pomeni, da 

uporabimo t-preizkus ob predpostavki neenakosti varianc. V našem primeru znaša vrednost 

t-preizkus - 4,77 in z manj kot 5% tveganjem lahko potrdimo, da so učenci 9. razreda dosegli 

statistično pomembno višje število točk kot učenci 5. razreda.  

 

 

Levenov test 
enakosti 
varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F P t 
Število 

prostostni
h stopenj 

P 
Razlika med 

aritmetičnima 
sredinama 

Standardna 
napaka 

aritmetičnih 
sredin 

95% interval 
zaupanja za razliko 
aritmetičnih sredin 

Spodnji Zgornji 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

6,47 0,01 -4,88 55 0 -2,21 0,45 -3,10 -1,32 

Predpostavka 
neenakosti 

varianc 
  

-4,77 463,98 0 -2,21 0,46 -3,12 -1,30 

Tabela 19: Rezultati neodvisnega vzorčnega testa za 1. hipotezo 

 

Z analizo rezultatov smo potrdili prvo hipotezo (H1). To pomeni, da se med petošolci in 

devetošolci pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov iz 

neskončnosti. Devetošolci so bili uspešnejši pri reševanju nalog in so dosegali statistično 

pomembno višje število točk kot petošolci, kar je bilo tudi pričakovano. 

 

HIPOTEZA 2 

 

H2: Med devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri različne homogene skupine, se 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov iz neskončnosti. 

 

Devetošolci so pri pouku matematike razdeljeni v tri različne homogene skupine, t.i. nivoje, 

zato nas je zanimalo, kakšne so razlike pri razumevanju pojmov iz neskončnosti. Iz spodnjega 

grafa (grafikon 3) je razvidno, da so bili učenci, ki obiskujejo 3. nivo, najuspešnejši pri večini 
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nalog, kar je pokazala tudi statistična analiza (tabela 20). Učenci 2. nivoja po rezultatih ne 

izstopajo in se v povprečju bolj približujejo 1. nivoju kot 3., kar je pokazala tudi analiza, 

opisana v nadaljevanju. 

 

 

Grafikon 3: Uspešnost učencev pri posamezni nalogi v 9. razredu 
 

Najuspešnejši so bili devetošolci, ki obiskujejo 3. nivo matematike. Njihovo povprečno število 

doseženih točk je 20,21 točk. Devetošolci 2. nivoja so bili le nekoliko uspešnejši (14,49 točk) 

od učencev 1. nivoja (13,64 točk), čeprav smo pričakovali, da bodo devetošolci tega nivoja v 

povprečju dosegli višje število točk, so se glede na dosežene rezultate bolj približali učencem 

1. nivoja kot učencem 3. nivoja (tabela 20). 

 

 
N Aritmetična sredina Standardni odklon Minimum Maksimum 

9. razred 1. nivo 53 13,64 4,72 2 22 

9. razred 2. nivo 110 14,49 5,61 0 28 

9. razred 3. nivo 80 20,21 4,65 7 31 

Skupaj 243 16,19 5,84 0 31 

Tabela 20: Povprečno število doseženih točk pri devetošolcih glede na nivo 

 

Levenova statistika Število prostostnih stopenj 1 Število prostostnih stopenj 2 P 

0,87 2 240 0,42 

Tabela 21: Rezultati Levenovega preizkusa enakosti varianc pri 2. hipotezi 

 

Ker Levenov preizkus enakosti varianc (tabela 21) ni statistično značilen (F = 0,87; P > 0,05), 

lahko za preverjanje razlik povprečnega števila doseženih točk glede na nivo uporabimo 

analizo variance. 
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Vsota kvadratov Število prostostnih stopenj Povprečje kvadratov F P 

Med skupinami 1956,23 2 978,11 37,23 0 

Znotraj skupin 6305,07 240 26,27 
  

Skupaj 8261,29 242 
   

Tabela 22: Rezultati analize variance (ANOVA) pri 2. hipotezi 

Iz zgornje tabele (tabela 22) je razvidno, da je vrednost F preizkusa F =37, 23, P < 0,05, kar 

pomeni, da se povprečja med posameznimi nivoji 9. razreda med seboj razlikujejo. 

Za primerjavo povprečnega števila točk med posameznimi homogenimi skupinami smo 

uporabili Tukey- Post Hoc preizkus (tabela 23). Izkaže se, da so devetošolci 3. nivoja dosegli 

statistično pomembno višje število točk od učencev preostalih dveh nivojev, medtem ko se 

učenci 1. in 2 nivoja med seboj bistveno ne razlikujejo (tabela 23).  

 

  
Razlika aritmetičnih 

sredin 
Standardna napaka 
aritmetičnih sredin 

P 

95% Interval zaupanja 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

9. razred 1. 
nivo 

9. razred 2. 
nivo 

-0,85 0,86 0,58 -2,87 1,17 

9. razred 3. 
nivo 

-6,57(*) 0,91 0 -8,71 -4,43 

9. razred 2. 
nivo 

9. razred 1. 
nivo 

0,85 0,86 0,58 -1,17 2,87 

9. razred 3. 
nivo 

-5,72 (*) 0,75 0 -7,50 -3,95 

9. razred 3. 
nivo 

9. razred 1. 
nivo 

6,57 (*) 0,91 0 4,43 8,71 

9. razred 2. 
nivo 

5,72 (*) 0,75 0 3,95 7,50 

* Razlika aritmetičnih sredin je značilna pri stopnji 0,05. 

Tabela 23: Rezultati Tukey-evega - Post Hoc preizkusa primerjave povprečnega števila točk 
pri 2. hipotezi 

 

Z analizo rezultatov smo le delno potrdili drugo hipotezo (H2), kar pomeni, da se med 

devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri različne homogene skupine, pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov iz neskončnosti le pri devetošolcih 

3. nivoja glede na devetošolce iz 1. in 2. nivoja. To pomeni, da so bili najuspešnejši 

devetošolci, ki obiskujejo 3. nivo, medtem ko med učenci, ki obiskujejo 1. in 2. nivo 

matematike, ni zaslediti statistično pomembnih razlik pri razumevanju pojmov iz 

neskončnosti.  
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HIPOTEZA 3 

 

H3: Med petošolci in devetošolci se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

razumevanju pojmov  neskončnosti pri aritmetičnih vsebinah. 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

razumevanju pojmov neskončnosti pri aritmetičnih vsebinah med petošolci in devetošolci, 

kar so preverjale naloge od 1 do 4. Pri preverjanju hipoteze smo vključili tudi naloge od 12 do 

14, kjer smo šteli vse odgovore, ki vključujejo neskončnost.  

 

 

Grafikon 4: Uspešnost učencev 5. in 9. razreda pri nalogah od 1 do 4 ter 12 do 14 

 

Iz zgornjega grafikona (grafikon 4) je razvidno, da so bili v pri vseh nalogah uspešnejši 

devetošolci, kar je pokazala tudi statistična analiza. Učenci 9. razreda so v povprečju dosegli 

4,26 točk, medtem ko so bili petošolci manj uspešni in so v povprečju dosegli 3,31 točk, 

glede na skupno možnih 7 točk (tabela 24).  

 

Razred N Aritmetična sredina Standardni odklon 
Standardna napaka 
aritmetične sredine 

5. razred 307 3,31 1,94 0,11 

9. razred 243 4,26 2,15 0,14 

Tabela 24: Povprečno število doseženih točk pri nalogah, ki so preverjale razumevanje 
števne neskončnosti glede na razred 
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Pri vrednotenju tretje hipoteze (H3) smo zopet uporabili Levenov test enakosti varianc 

(tabela 25). Levenov test enakosti varianc ni statistično značilen (F = 2,52; P > 0,05), kar 

pomeni, da uporabimo t-preizkus ob predpostavki neenakosti varianc. Vrednost t-preizkusa 

je - 5,40 in z manj kot 5% tveganjem lahko potrdimo, da so učenci 9. razreda dosegli 

statistično pomembno višje število točk kot učenci 5. razreda (tabela 25). 

  

Levenov 
test 
enakosti 
varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F P t 
Število 
prostostnih 
stopenj 

P 
Razlika med 
aritmetičnima 
sredinama 

Standardna 
napaka 
aritmetičnih 
sredin 

95% interval 
zaupanja za razliko 
aritmetičnih sredin 

Spodnji Zgornji 

Predpostavka 
enakosti varianc 2,52 0,13 -5,40 548 0,00 -0,94 0,17 -1,29 -0,60 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc     -5,34 493,23 0,00 -0,94 0,18 -1,29 -0,60 

Tabela 25: Rezultati neodvisnega vzorčnega testa za 3. hipotezo 

 

Tudi tretjo hipotezo (H3) lahko potrdimo, kar pomeni, da se med petošolci in devetošolci 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov neskončnosti pri 

aritmetičnih vsebinah. Devetošolci so dosegli statistično višje število točk, kar pomeni, da so 

bili uspešnejši pri reševanju nalog kot petošolci. 

 

HIPOTEZA 4 

 

H4: Med devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri različne homogene skupine, se 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov neskončnosti pri 

aritmetičnih vsebinah. 

 

V sklopu četrte hipoteze smo preverjali, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

razumevanju pojmov neskončnosti pri aritmetičnih vsebinah pri devetošolcih razvrščenih v 

tri nivoje. Podrobneje smo analizirali rezultate preizkusa znanja od 1. do 4. naloge. Tudi tu 

smo pri preverjanju hipoteze vključili 12., 13. in 14. nalogo, kjer smo šteli vse odgovore, ki 

vključujejo neskončnost. Učenci so lahko dosegli največ 10 točk. 

Kot je razvidno iz spodnjega grafikona (grafikon 5), vidimo, da so bili v povprečju izmed vseh 

devetošolcev najuspešnejši učenci, ki obiskujejo 3. nivo matematike. Učenci 2. nivoja so bili 
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nekoliko boljši od učencev 1. nivoja, vendar razlike niso bile velike. To je pokazala tudi 

statistična obdelava podatkov, prikazana v nadaljevanju. 

 

 

Grafikon 5: Uspešnost devetošolcev pri nalogah od 1 do 4 ter 12 do 14 

 

Tudi pri nalogah, ki so preverjale razumevanje neskončnosti pri aritmetičnih vsebinah, so bili 

devetošolci 3. nivoja najuspešnejši, saj je povprečje doseženih točk 5,74 od možnih 10 točk. 

Učenci 2. nivoja so bili pri reševanju nalog nekoliko uspešnejši od učencev 1. nivoja, vendar 

razlike niso statistično pomembne (tabela 26). 

 

  N Aritmetična sredina Standardni odklon Minimum Maksimum 

9. razred 1. nivo 53 3,19 1,85 0 9 

9. razred 2. nivo 110 3,69 1,82 0 8 

9. razred 3. nivo 80 5,74 1,96 1 10 

Skupaj  243 4,26 2,14 0 10 

Tabela 26: Povprečno število doseženih točk pri razumevanju števne neskončnosti pri 
devetošolcih glede na nivo 

 

Ker tudi tukaj Levenov preizkus enakosti varianc (tabela 27) ni statistično značilen (F = 1,11; P 

> 0,05), za preverjanje razlik povprečnega števila doseženih točk glede na nivo uporabimo 

analizo variance. 

 

Levenova statistika Število prostostnih stopenj 1 Število prostostnih stopenj 2 P 

1,11 2 240 0,33 

Tabela 27: Rezultati Levenovega preizkusa enakosti varianc pri 4. hipotezi 
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  Vsota kvadratov Število prostostnih stopenj Povprečje kvadratov F P 

Med skupinami 271,09 2 135,55 38,59 0 

Znotraj skupin 843,09 240 3,51     

Skupaj 1114,18 242       

Tabela 28: Rezultati analize variance (ANOVA) pri 4. hipotezi 

 

Iz zgornje tabele (tabele 28)  je razvidno, da je vrednost F preizkusa 38,59 pri P > 0,05, kar 

pomeni, da se doseženo povprečje med posameznimi nivoji 9. razreda med seboj razlikuje. 

Tako smo za primerjavo povprečnega števila točk med posameznimi homogenimi skupini 

uporabili Tukey-Post Hoc preizkus (tabela 39). Izkazalo se je, da so devetošolci 3. nivoja 

dosegli statistično pomembno višje število točk od učencev preostalih dveh nivojev, medtem 

ko se povprečje doseženih točk bistveno ne razlikuje pri učencih 1. in 2. nivoja. 

 

 
Nivo razreda 

Razlika aritmetičnih 
sredin 

Standardna napaka P 

95% Interval zaupanja 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

9. razred 1. 
nivo 

9. razred 2. 
nivo -0,50 0,31 0,25 -1,24 0,24 

9. razred 3. 
nivo -2,55(*) 0,33 0 -3,33 -1,77 

9. razred 2. 
nivo 

9. razred 1. 
nivo 0,50 0,31 0,25 -0,24 1,24 

9. razred 3. 
nivo -2,05(*) 0,28 0 -2,70 -1,40 

9. razred 3. 
nivo 

9. razred 1. 
nivo 2,55(*) 0,33 0 1,77 3,33 

9. razred 2. 
nivo 2,05(*) 0,28 0 1,40 2,70 

* Razlika aritmetičnih sredin je značilna pri stopnji 0,05. 

Tabela 29: Rezultati Tukey-evega - Post Hoc preizkusa primerjave povprečnega števila točk 
pri 4. hipotezi 

 

S statistično analizo smo tako delno potrdili četrto hipotezo (H4), kar pomeni, da se med 

devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri različne homogene skupine, le delno pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov neskončnosti pri aritmetičnih 

vsebinah.  Devetošolci, ki obiskujejo 3. nivo matematike, so bili v povprečju doseženih točk 

uspešnejši od preostalih dveh nivojev, medtem ko se učenci 1. in 2. nivoja v razumevanju 

pojmov iz neskončnosti bistveno ne razlikujejo, saj so dosegli približno enako povprečje točk.  
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HIPOTEZA 5 

 

H5: Med petošolci in devetošolci se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

razumevanju neskončnosti pri geometrijskih vsebinah. 

 

Neskončnost lahko povežemo tudi s pojmi iz geometrije, zato smo preverili, ali se med 

petošolci in devetošolci pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov iz 

geometrije v povezavi z neskončnostjo.  

Kot je razvidno iz spodnjega grafikona (grafikon 6), so bili devetošolci nekoliko uspešnejši od 

petošolcev, čeprav so bili petošolci pri posameznih delih nalog celo uspešnejši od 

devetošolcev.  

 

 

Grafikon 6: Razumevanje neskončnosti pri geometrijskih vsebinah pri učencih 5. in 9. razreda 

 

Povprečje doseženih točk pri devetošolcih je 1,91 od možnih 5 točk. Petošolci so bili manj 

uspešni, saj je njihovo povprečje doseženih točk 1,19. Nadaljnja analiza je pokazala, da je 

razlika v doseženih točkah statistično pomembna in lahko govorimo o razlikah v razumevanju 

pojmov neskončnosti pri geometrijskih vsebinah. 

 

 
N Aritmetična sredina Standardni odklon 

Standardna napaka 
aritmetične sredine 

5. razred 307 1,19 1,02 0,06 

9. razred 243 1,91 1,43 0,09 

Tabela 30: Povprečno število doseženih točk pri nalogah, ki so preverjale razumevanje 
neskončnosti pri geometrijskih vsebinah glede na razred 
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Levenov test enakosti varianc je statistično značilen (F = 41,99; P < 0,05), kar pomeni, da 

uporabimo t-preizkus ob predpostavki neenakosti varianc. 

Vrednost t preizkusa (tabela 31) znaša – 6,85 in z manj kot 5 % tveganjem lahko potrdimo, da 

so učenci 9. razreda dosegli višje število točk kot učenci 5. razreda. 

 

  

Levenov 
test 
enakosti 
varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F P t 
Število 
prostostnih 
stopenj 

P 
Razlika med 
aritmetičnima 
sredinama 

Razlika 
aritmetične 
sredina 

95% Interval zaupanja 
za razliko aritmetičnih 
sredin 

Spodnji Zgornji 

Predpostavka 
enakosti varianc 41,99 0 -6,85 548 0 -0,72 0,10 -0,92 -0,51 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc     -6,59 420,85 0 -0,72 0,10 -0,93 -0,50 

Tabela 31: Rezultati neodvisnega vzorčnega testa za 5. hipotezo 

 

Na podlagi zgornjih statističnih rezultatov lahko peto hipotezo (H5) potrdimo, kar pomeni, 

da se med petošolci in devetošolci pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

razumevanju neskončnosti pri geometrijskih vsebinah. Devetošolci so bili uspešnejši od 

petošolcev, saj so v povprečju dosegli višje število točk pri reševanju nalog, ki so preverjale 

razumevanje pojmov iz geometrijske neskončnosti.   

 

HIPOTEZA 6 

 

H6: Med devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri različne homogene skupine, se 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov iz geometrijske 

neskončnosti. 

 

Pri primerjavi petošolcev in devetošolcev smo ugotovili, da so bili devetošolci le malo boljši 

od petošolcev pri poznavanju pojmov neskončnosti pri geometrijskih vsebinah. V raziskavi 

nas je zanimalo, kakšne so razlike pri razumevanju teh pojmov med devetošolci, ki obiskujejo 

različne nivoje matematike.  Pri devetošolcih najbolj izstopajo naloge 5. a, b, 6. in 8, kjer so 

bili devetošolci 3. nivoja najuspešnejši (grafikon 7). Zanimivi so tudi rezultati, ki kažejo, da so 
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bili učenci 1. nivoja najuspešnejši pri reševanju vprašanja Ali obstajata na premici dve 

sosednji točki?.  

 

Grafikon 7: Razumevanje neskončnosti pri geometrijskih vsebinah v 9. razredu 

 

Glede na dosežene rezultate in nadaljnjo statistično analizo smo ugotovili, da so bili 

najuspešnejši devetošolci, ki obiskujejo 3. nivo matematike, saj so v primerjavi z drugima 

dvema nivojema v povprečju dosegali višje število točk. Učenci 2. in 1. nivoja se med sabo 

bistveno ne razlikujeta, prav tako se tudi povprečje doseženih točk statistično ne razlikuje.  

 

 N Aritmetična sredina Standardni odklon Minimum Maksimum 

9. razred 1. nivo 53 1,26 1,33 0 4 

9. razred 2. nivo 110 1,51 1,28 0 4 

9. razred 3. nivo 80 2,88 1,18 0 5 

Skupaj 243 1,91 1,43 0 5 

Tabela 32: Povprečno število doseženih točk pri nalogah z geometrijskimi vsebinami pri 
devetošolcih glede na nivo 

 

Levenov preizkus enakosti varianc ni statistično značilen (F = 0,33; P > 0,05), kar pomeni, da 

lahko za preverjanje povprečno število doseženih točk uporabimo analizo variance. 

 

Levenova statistika Število prostostnih stopenj1 Število prostostnih stopenj1 P. 

2,29 2 240 0,10 

Tabela 33: Rezultati Levenovega preizkusa enakosti varianc pri 6. hipotezi 
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F preizkus (tabela 34) pokaže (F = 35,85; P < 0,05), da se povprečja med posameznimi nivoji 

9. razreda med seboj razlikujejo. Za primerjavo povprečnega števila točk med posameznimi 

homogenimi skupinami smo uporabili Tukey - Post Hoc preizkus (tabela 35). Izkazalo se je, da 

učenci 3. nivoja statistično bolje razumejo geometrijsko neskončnost od učencev preostalih 

dveh nivojev, medtem ko se učenci 1. in 2. nivoja med seboj bistveno ne razlikujejo.  

 

  Vsota kvadratov Število prostostnih stopenj Povprečje kvadratov F P 

Med skupinami 114,28 2 57,14 35,85 0 

Znotraj skupin 382,54 240 1,59     

Skupaj 496,82 242       

Tabela 34: Rezultati analize variance (ANOVA) pri 6. hipotezi 

 

  
Razlika aritmetičnih 
sredin 

Standardna napaka 
aritmetičnih sredin 

P 
95% Interval zaupanja 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

9. razred 1. 
nivo 

9. razred 2. 
nivo -0,24 0,21 0,48 -0,74 0,25 

9. razred 3. 
nivo -1,61 (*) 0,22 0 -2,14 -1,08 

9. razred 2. 
nivo 

9. razred 1. 
nivo 0,24 0,21 0,48 -0,25 0,74 

9. razred 3. 
nivo -1,37 (*) 0,19 0 -1,80 -0,93 

9. razred 3. 
nivo 

9. razred 1. 
nivo 1,61(*) 0,22 0 1,08 2,14 

9. razred 2. 
nivo 1,36 (*) 0,19 0 0,93 1,80 

* Razlika aritmetičnih sredin je značilna pri stopnji 0,05. 

Tabela 35: Rezultati Tukey-evega - Post Hoc preizkusa primerjave povprečnega števila točk 
pri 6. hipotezi 

 

Z rezultati smo hipotezo (H6) delno potrdili, kar pomeni, da se med vsemi devetošolci, ki so 

pri pouku razvrščeni v tri različne homogene skupine, pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri razumevanju pojmov iz neskončnosti pri geometrijskih vsebinah le pri 

devetošolcih 3. nivoja. Iz rezultatov analiz smo tako ugotovili, da so bili devetošolci 3. nivoja 

najuspešnejši in so dosegli v povprečju najvišje število točk, medtem ko se devetošolci 1. in 

2. nivoja v razumevanju neskončnosti med seboj bistveno ne razlikujejo.  
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V nadaljevanju smo zbrali odgovore zadnjih treh nalog (12. – 14.), ki vključujejo uporabo 

potencialne oz. aktualne neskončnosti ter jih podrobneje obdelali. Zanimalo nas je, katera 

vrsta neskončnosti bo prevladovala med petošolci in devetošolci ter med devetošolci glede 

na posamezen nivo, kar opisujeta naslednji hipotezi (H7 in H8). Predvidevali smo, da bodo 

imeli petošolci kar nekaj težav pri 13. in 14. nalogi, kjer nalogi zahtevata poznavanje celotne 

množice racionalnih števil, zato menimo, da bodo statistične vrednosti tu najnižje.  

Prav tako smo zbrali odgovore vprašanj, ki so se navezovale na vsakdanje življenje. Zanimalo 

nas je, ali bodo učenci, tako devetošolci različnih nivojev kot petošolci, uspešnejši pri 

reševanju nalog, pri katerih so lahko svoje znanje o neskončnosti povezovali z izkušnjami v 

resničnem svetu, oz. so jo zmožni miselno vizualizirati. To smo preverjali pri deveti (H9) in 

deseti hipotezi (H10).  

 

HIPOTEZA 7  

 

H7: Med petošolci in devetošolci se pojavljajo statistično pomembne razlike pri uporabi 

aktualne in potencialne neskončnosti pri reševanju posameznih nalog. 

 

V raziskavi so nas zanimale razlike pri uporabi aktualne in potencialne neskončnosti med 

petošolci in devetošolci pri odgovorih na zadnja tri vprašanja našega vprašalnika (12. – 14. 

naloge). V spodnjem grafikonu smo zbrali odgovore, ki so vključevali potencialno oz. 

aktualno neskončnost. 

 

 

Grafikon 8: Uporaba potencialne in aktualne neskončnosti pri posamezni nalogi glede na 
razred 



Irena Gole (2013) Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

 

83 
 

Kot je razvidno iz zgornjega grafikona (grafikon 8), je pri odgovoru na zadnje tri naloge (12. - 

14.) uporabilo potencialno oz. aktualno neskončnost več devetošolcev kot petošolcev. 

Presenetili so rezultati uporabe aktualne neskončnosti tako pri petošolcih kot devetošolcih, 

saj le-ti kažejo, da so pri 12. in 13. nalogi učenci večkrat uporabili aktualno neskončnost kot 

pa potencialno. Pri zadnji, 14. nalogi, so se naša pričakovanja uresničila, saj je več petošolcev 

kot tudi devetošolcev v svojih odgovorih uporabilo potencialno neskončnost. Dodatna 

razlaga učencev bi nam podala še boljše razumevanje njihove uporabe posamezne 

neskončnosti pri reševanju problemov in bi tako natančneje opredelili njihove odgovore. 

Nadaljnja analiza (tabela 36) je potrdila zgornji grafikon, saj so devetošolci pri svojih 

odgovorih v povprečju večkrat uporabili tako potencialno kot tudi aktualno neskončnost.  

 

 
N 

Aritmetična sredina Standardni odklon Standardna napaka aritmetične sredine 

Potencialna Aktualna Potencialna Aktualna Potencialna Aktualna 

5. razred 307 0,48 0,55 0,57 0,65 0,03 0,04 

9. razred 243 0,62 0,93 0,74 0,86 0,05 0,05 

Tabela 36: Povprečno število doseženih točk pri nalogah, ki so preverjale razumevanje 
potencialne in aktualne neskončnosti glede na razred 

 

Pri preverjanju rezultatov glede uporabe potencialne neskončnosti smo s pomočjo 

Levenovega testa enakosti varianc ugotovili, da je ta test statistično značilen (F = 28,80; P < 

0,05). Prav tako se je izkazalo, da je test statistično značilen pri uporabi aktualne 

neskončnosti  (F = 7,24; P < 0,05), kar pomeni, da lahko za ugotavljanje razlik uporabimo t-

preizkus ob predpostavki neenakosti varianc (tabela 37). 

Iz spodnje tabele je razvidno, da vrednost t statistike pri uporabi potencialne neskončnosti 

znaša - 2,40 in z manj kot 5% tveganjem lahko potrdimo, da so učenci 9. razreda dosegli višje 

vrednosti (0,62) kot učenci 5. razreda (0,48). Vrednost t statistike (tabela 37) pri uporabi 

aktualne neskončnosti znaša - 5,77 in z manj kot 5% tveganjem lahko potrdimo, da so učenci 

9. razreda dosegli višje število točk (0,93) kot učenci 5. razreda (0,55). 
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Levenov test 
enakosti 
varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F P t 
Število 

prostostnih 
stopenj 

P 
Razlika med 

aritmetičnima 
sredinama 

Razlika 
aritmetične 

sredine 

95% Interval 
zaupanja za razliko 
aritmetičnih sredin 

Spodnji Zgornji 

P
O

T
E

N
C

IA
L

N
A
 Predpostavka 

enakosti 
varianc 

28,80 0 -2,47 548 0,01 -0,14 0,06 -0,25 -0,03 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
-2,40 445,85 0,02 -0,14 0,06 -0,25 -0,02 

A
K

T
U

A
L

N
A

 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

7,24 0,01 -5,95 548 0 -0,38 0,06 -0,51 -0,26 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
-5,77 441,20 0 -0,38 0,07 -0,51 -0,25 

Tabela 37: Rezultati neodvisnega vzorčnega testa za 7. hipotezo 

 

Kot smo že zapisali, je v primerjavi s petošolci več devetošolcev za svoje odgovore uporabilo 

potencialno oz. aktualno neskončnost, čeprav so vrednosti statistike nizke. Presenetljivo je, 

da je več petošolcev in devetošolcev pri svojih odgovorih uporabilo aktualno neskončnost, 

manjkrat pa potencialno neskončnost (tabela 37), saj so pri uporabi potencialne 

neskončnosti v povprečju dosegali nižje število točk.  

 

Z zgornjimi rezultati smo potrdili sedmo hipotezo (H7), kar pomeni, da se med petošolci in 

devetošolci pojavljajo statistično pomembne razlike pri uporabi aktualne in potencialne 

neskončnosti pri reševanju posameznih nalog. Devetošolci so pri odgovorih pogosteje 

uporabili potencialno ali aktualno neskončnost kot petošolci. Presenetili so rezultati, da so 

vsi, tako petošolci kot tudi devetošolci, pogosteje uporabili aktualno neskončnost, čeprav 

nam je po izkušnjah bližja potencialna neskončnost. 
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HIPOTEZA 8  

 

H8: Med devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri različne homogene skupine, se 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri uporabi aktualne in potencialne neskončnosti 

pri reševanju posameznih nalog. 

 

V raziskavi nas niso zanimale samo razlike pri uporabi pojmov iz potencialne in aktualne 

neskončnosti med devetošolci in petošolci, temveč tudi med samimi devetošolci, glede na 

nivo, ki ga obiskujejo pri matematiki. V spodnjem grafikonu smo zbrali odgovore zadnjih treh 

nalog (13. – 15.), ki so vključevali potencialno oz. aktualno neskončnost. Naša pričakovanja 

so se izkazala za pravilna, saj je uporaba potencialne oz. aktualne neskončnosti z nivojem 

naraščala, kar je razvidno iz spodnjega grafikona (grafikon 9).   

 

 

Grafikon 9: Uspešnost devetošolcev glede na nivo nalogah od 13 do 15 

 

Iz spodnje tabele (tabela 38) je razvidno, da so devetošolci, ki obiskujejo 3. nivo matematike, 

pri svojih odgovorih največkrat uporabili potencialno oz. aktualno neskončnost. Pri 

primerjavi odgovorov učencev 1. in 2. nivoja smo ugotovili, da so učenci 2. nivoja pogosteje 

uporabili aktualno neskončnost, učenci 1. nivoja pa potencialno neskončnost.  
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N 

Aritmetična sredina Standardni odklon Minimum Maksimum 

Potencialna Aktualna Potencialna Aktualna Potencialna Aktualna Potencialna Aktualna 

9. razred 1. 
nivo 

53 0,53 0,34 0,75 0,52 0 0 3 2 

9. razred 2. 
nivo 

110 0,45 0,79 0,64 0,78 0 0 2 3 

9. razred 3. 
nivo 

80 0,9 1,51 0,79 0,80 0 0 2 3 

Skupaj 243 0,62 0,93 0,74 0,86 0 0 3 3 

Tabela 38: Povprečno število doseženih točk pri nalogah pri uporabi potencialne in aktualne 
neskončnosti pri devetošolcih glede na nivo 

 

Levenova preizkusa enakosti varianc pri potencialni in aktualni neskončnosti sta statistično 

značilna (tabela 38), zato za preizkus povprečja števila točk uporabimo Tamhanejev - Post 

Hoc preizkus, ki ga uporabljamo v primeru, če variance med posameznimi skupinami niso 

enake. 

 

 Levenova statistika Število prostostnih stopenj1 Število prostostnih stopenj2 P 

Potencialna 1,33 2 240 0,27 

Aktualna 5,01 2 240 0,01 

Tabela 39: Rezultati Levenovega preizkusa enakosti varianc pri 8. hipotezi 

 

Izkazalo se je, da so učenci 3. nivoja statistično značilno večkrat uporabili potencialno 

neskončnost od učencev preostalih dveh nivojev, medtem ko se učenci 1. in 2. nivoja glede 

tega med seboj statistično pomembno ne razlikujejo. Vseeno je statistična analiza pokazala, 

da je potencialno neskončnost pri svojih odgovorih uporabilo najmanj učencev 2. nivoja.  

 

 Vsota kvadratov Število prostostnih stopenj Povprečje kvadratov F P 

P
O

T
E

N
C

IA
L
N

A
 Med skupinami 9,73 2 4,86 9,44 0 

Znotraj skupin 123,68 240 0,52 
  

Skupaj 133,41 242 
   

A
K

T
U

A
L
N

A
 

Med skupinami 47,76 2 23,87 44,05 0 

Znotraj skupin 130,06 240 0,54 
  

Skupaj 177,81 242 
   

Tabela 40: Rezultati analize variance (ANOVA) pri 8. hipotezi 

 

Pri uporabi aktualne neskončnosti se povprečje število točk med vsemi nivoji razlikuje in 

uporaba pojmov aktualne neskončnosti z nivojem narašča. Najvišjo stopnjo razumevanja, to 
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je stopnjo formalnih operacij po Piagetu, naj bi dosegli pri 12 letih, vendar nekateri nikoli ne 

dosežejo te stopnje, ali pa jo dosežejo kasneje, zato si marsikateri učenec ne more 

predstavljati aktualne neskončnosti. Kot kaže tudi zgornji grafikon (grafikon 9), je le nekaj 

devetošolcev 1. nivoja rešilo zadnje tri naloge preizkusa znanja z uporabo aktualne 

neskončnosti, medtem ko so bili učenci 3. nivoja tu najuspešnejši.  

 

 
Razlika aritmetičnih 

sredin 
Standardna napaka 
aritmetičnih sredin 

P 

95% Interval zaupanja 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

P
O

TE
N

C
IA

LN
A

 

9. razred 1. 
nivo 

9. razred 2. 
nivo 

0,074 0,12 0,81 -0,21 0,36 

9. razred 3. 
nivo 

-0,37 (*) 0,13 0,01 -0,67 -0,07 

9. razred 2. 
nivo 

9. razred 1. 
nivo 

-0,07 0,12 0,81 -0,36 0,21 

9. razred 3. 
nivo 

-0,45(*) 0,11 0 -0,70 -0,20 

9. razred 3. 
nivo 

9. razred 1. 
nivo 

0,37(*) 0,13 0,01 0,07 0,67 

9. razred 2. 
nivo 

0,45(*) 0,11 0 0,20 0,69 

A
K

TU
A

LN
A

 

9. razred 1. 

nivo 

9. razred 2. 
nivo 

-0,45 (*) 0,10 0 -0,70 -0,20 

9. razred 3. 
nivo 

-1,17(*) 0,11 0 -1,45 -0,90 

9. razred 2. 

nivo 

9. razred 1. 
nivo 

0,45 (*) 0,10 0 0,20 0,70 

9. razred 3. 
nivo 

-0,72 (*) 0,12 0 -1,00 -0,44 

9. razred 3. 

nivo 

9. razred 1. 
nivo 

1,17 (*) 0,11 0 0,90 1,45 

9. razred 2. 
nivo 

0,72 (*) 0,12 0 0,44 1,00 

 * Razlika aritmetičnih sredin je značilna pri stopnji 0.05. 

Tabela 41: Rezultati Tamhanejevega - Post Hoc preizkusa primerjave povprečnega števila 
točk pri 8. hipotezi 

 

Tudi to hipotezo (H8) lahko le deloma potrdimo, saj je statistična analiza rezultatov 

pokazala, da se med devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri različne homogene 

skupine, le delno pojavljajo statistično pomembne razlike pri uporabi aktualne in 

potencialne neskončnosti pri reševanju posameznih nalog. Devetošolci 3. nivoja so v 

povprečju največkrat uporabili pojme, ki nakazujejo potencialno oz. aktualno neskončnost. 

Učenci 1. in 2. nivoja se v uporabi pojmov povezanih s potencialno neskončnostjo statistično 

bistveno ne razlikujejo, uporaba pojmov povezanih z aktualno neskončnostjo pa z nivojem 

narašča, saj so devetošolci 2. nivoja pri svojih odgovorih večkrat uporabili aktualno 

neskončnost kot devetošolci 1. nivoja.  
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HIPOTEZA 9 

 

H9: Med petošolci in devetošolci se pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

razumevanju pojmov iz neskončnosti v povezavi z vsakdanjim življenjem. 

 

Učenci besedo neskončnost spoznajo že kmalu, najpogosteje v igri, ko pretiravajo v nečem, 

vendar pa z neskončnostjo nimajo neposrednih izkušenj, saj sta naš svet in življenje v njem 

omejena. Prav tako je neskončnost težko povezati z življenjskimi izkušnjami iz našega sveta 

in je razumevanje v veliki meri odvisno od naše zmožnosti miselne vizualizacije, kako si 

neskončnost predstavljamo. Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, so bili devetošolci 

uspešnejši od petošolcev tudi pri nalogah, ki so vsebovale primere iz vsakdanjega življenja.  

 

 

Grafikon 10: Razumevanje neskončnosti v povezavi z vsakdanjim življenjem pri učencih 5. in 
9. razreda 

 

Pri skoraj vseh nalogah, ki so preverjale razumevanje neskončnosti v povezavi z vsakdanjim 

življenjem, so bili devetošolci uspešnejši, kar je pokazala statistična raziskava, opisana v 

nadaljevanju. Petošolci so bili nekoliko uspešnejši samo pri 11. nalogi, kjer so morali s svojimi 

besedami opisati neskončnost.  
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N Aritmetična sredina Standardni odklon Standardna napaka aritmetične sredine 

5. razred 307 3,75 1,56 0,09 

9. razred 243 3,86 1,60 0,10 

Tabela 42: Povprečno število doseženih točk pri nalogah, ki so vsebovale primere iz 
vsakdanjega življenja glede na razred 

 

Devetošolci so pri nalogah, ki so temeljile na vsakdanjih primerih, v povprečju dosegli višje 

število točk (3,86) kot petošolci (3,75).  

Levenov test enakosti varianc je statistično značilen (F = 0,02; P > 0,05), kar pomeni, da 

uporabimo t-preizkus ob predpostavki neenakosti varianc. 

  

Levenov test 
enakosti 
varianc 

t-test enakosti aritmetičnih sredin 

F P t 
Število 
prostostnih 
stopenj 

P 
Razlika med 
aritmetičnima 
sredinama 

Razlika 
aritmetične 
sredine 

95% Interval zaupanja 
za razliko aritmetičnih 
sredin 

Spodnji Zgornji 

Predpostavka 
enakosti varianc 

0,02 0,90 -0,81 548 0,42 -0,11 0,14 -0,38 0,16 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

  
-0,81 516,62 0,42 -0,11 0,14 -0,38 0,16 

Tabela 43: Rezultati neodvisnega vzorčnega testa za 9. hipotezo 

 

V našem primeru znaša vrednost t statistike - 0,81 in z manj kot 5% tveganjem lahko 

potrdimo, da so učenci 9. razreda dosegli višje število točk kot učenci 5. razreda, vendar pa 

so razlike med njimi zelo majhne. 

 

Tudi deveto hipotezo (H9) lahko potrdimo, kar pomeni, da se med petošolci in devetošolci 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov iz neskončnosti v 

povezavi z vsakdanjim življenjem. Iz rezultatov je razvidno, da devetošolci bolje razumejo 

neskončnost v povezavi z vsakdanjim življenjem kot petošolci, kar je bilo pričakovano. 
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HIPOTEZA 10 

 

H10: Med devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri različne homogene skupine, se 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov iz neskončnosti v 

povezavi z vsakdanjim življenjem. 

 

Devetošolci se zaradi razlik v znanju pri pouku matematike delijo na tri različne homogene 

skupine, zato nas je zanimalo, kakšne so razlike pri razumevanju pojma neskončnost v 

povezavi z vsakdanjim življenjem.  

 

 

Grafikon 11: Razumevanje neskončnosti v povezavi z vsakdanjim življenjem v 9. razredu 

 

Kot je razvidno iz zgornjega grafikona, so bili devetošolci, ki obiskujejo 3. nivo, najuspešnejši 

v primerjavi s preostalima dvema nivojema. Devetošolci 2. nivoja so bili po rezultatih bližje 

učencem 1. nivoja kot učencem 3. nivoja, kar je pokazala tudi statistična analiza (tabela 44). 

 

 
N Aritmetična sredina Standardni odklon Minimum Maksimum 

9. razred 1. nivo 53 3,55 1,54 0 6 

9. razred 2. nivo 110 3,70 1,74 0 8 

9. razred 3. nivo 80 4,29 1,36 1 7 

Skupaj 243 3,86 1,60 0 8 

Tabela 44: Povprečno število doseženih točk pri nalogah, ki so vsebovale primere iz 
vsakdanjega življenja, pri devetošolcih glede na nivo 
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Levenova statistika Število prostostnih stopenj1 Število prostostnih stopenj2 P 

3,31 2 240 0,04 

Tabela 45: Rezultati Levenovega preizkusa enakosti varianc pri 10. hipotezi 

 

Levenov preizkus enakosti varianc je statistično značilen (F = 3,31; P < 0,05), kar pomeni, da 

se med devetošolci, ki so pri pouku matematike razvrščeni v različne nivoje, pojavljajo 

statistično pomembne razlike pri razumevanju pojmov iz neskončnosti. Vseeno smo za 

preverjanje  povprečnega števila doseženih točk uporabili še analizo variance.  

 

 
Vsota kvadratov Število prostostnih stopenj Povprečje kvadratov F P 

Med skupinami 22,62 2 11,31 4,52 0,01 

Znotraj skupin 600,62 240 2,50 
  

Skupaj 623,24 242 
   

Tabela 46: Rezultati analize variance (ANOVA) pri 10. hipotezi 

 

F preizkus pokaže (F = 4,52; P < 0,05), da se povprečja med posameznimi nivoji 9. razreda 

med seboj razlikujejo. Povprečje doseženih točk z nivojem narašča, kar pomeni, da so učenci 

1. nivoja dosegli najnižje povprečje, učenci 3. nivoja pa najvišje. 

 

  
Razlika aritmetičnih 

sredin 
Standardna napaka 
aritmetičnih sredin 

P 

95% Interval zaupanja 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

9. razred 1. 
nivo 

9. razred 2. 
nivo 

-0,15 0,26 0,83 -0,78 0,47 

9. razred 3. 
nivo 

-0,74 0,28 0,02 -1,40 -0,08 

9. razred 2. 
nivo 

9. razred 1. 
nivo 

0,15 0,26 0,83 -0,47 0,78 

9. razred 3. 
nivo 

-0,59 0,23 0,03 -1,14 -0,04 

9. razred 3. 
nivo 

9. razred 1. 
nivo 

0,74 0,28 0,02 0,08 1,40 

9. razred 2. 
nivo 

0,59 0,23 0,03 0,04 1,14 

* Razlika aritmetičnih sredin je značilna pri stopnji 0,05. 

Tabela 47: Rezultati Tukey-evega - Post Hoc preizkusa primerjave povprečnega števila točk 
pri 10. hipotezi 

 

Za primerjavo povprečnega števila točk med posameznimi homogenimi skupinami smo 

uporabili Tukey - Post Hoc preizkus. Kot je pokazala že opisana analiza, se izkaže, da so bili 

učenci 3. nivoja statistično uspešnejši pri razumevanju pojma neskončnosti v povezavi z 
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vsakdanjim življenjem od učencev preostalih dveh nivojev, saj so v povprečju dosegli najvišje 

število točk, medtem ko uspešnost učencev preostalih dveh nivojev pada. Učenci 1. nivoja 

matematike so bili tako najmanj uspešni pri reševanju problemov iz neskončnosti v povezavi 

z vsakdanjim življenjem.  

 

Hipoteza je potrjena, kar pomeni, da se med devetošolci, ki so pri pouku razvrščeni v tri 

različne homogene skupine, pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju 

pojmov iz neskončnosti v povezavi z vsakdanjim življenjem med vsemi tremi nivoji. 

Devetošolci, ki obiskujejo 3. nivo matematike, so bili najuspešnejši pri reševanju nalog v 

povezavi z vsakdanjim življenjem, najmanj uspešni so bili devetošolci 1. nivoja.  

 

 

8. 6 Povzetek ugotovitev 

 

Pojem neskončnost je brez dvoma eden izmed najbolj abstraktnih in zahtevnih pojmov, s 

katerim se učenci srečajo pri pouku matematike. Zaradi svoje abstraktnosti in 

nepredstavljivosti je težko razumljiv, saj nima podlage v resničnem svetu. Dejstvo, da učenci 

v prvem in drugem triletju osnovne šole ne dosegajo najvišje razvojne stopnje po Piagetu, to 

je stopnje formalnih operacij, povzroča še večje težave pri dojemanju pojma neskončno. Tudi 

kasneje, ko (če) dosežejo to stopnjo, pojem zanje ostaja še vedno kompleksen.  

Razumevanje neskončnosti raziskujemo na podlagi formalne matematične razlage pojma. Z 

našo raziskavo smo dobili vpogled, kako učenci v osnovni šoli razmišljajo o neskončnosti in 

kje se pojavljajo težave pri razumevanju. Prišli smo do naslednjih ugotovitev: 

 Med petošolci in devetošolci obstajajo statistično pomembne razlike v razumevanju 

pojmov iz neskončnosti, kajti devetošolci so bili v povprečju boljši pri reševanju nalog od 

petošolcev. Različne raziskave tujih avtorjev so pokazale, da je viden napredek pri 

razumevanju pojma neskončnosti glede na starost učencev (Pehkonen idr. 2006; 

Fischbein 2001; Moore 1995; Moreno, Waldegg 1991). Rezultati naše raziskave kažejo, 

da so devetošolci boljši v splošnem poznavanju neskončnosti od petošolcev, prav tako pa 

tudi pri vseh vrstah neskončnosti, kar je bilo pričakovano, saj petošolci še ne dosegajo 
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najvišje razvojne stopnje, to je stopnje formalnih operacij. To so dokazali tudi Monaghan 

(2001) ter Hannula in drugi (2006), ki pravijo, da večina otrok, starih med 10 in 12 leti, še 

ne razume pojma neskončnosti. Prav tako je več raziskovalcev (Fischbein idr. 1979; 

Jirotková, Littler 2003; Pehkonen idr. 2006, Singer, Voica 2008, 2007 in 2003) ugotovilo, 

da morajo učenci za razumevanje neskončnosti doseči formalno logično stopnjo razvoja, 

kajti pred tem je razumevanje teh pojmov zapleteno zaradi omejene uporabe pojma v 

vsakdanjih situacijah. Čeprav smo pričakovali, da bosta razumevanje in uspešnost 

devetošolcev pri reševanju nalog naraščali z nivojem, so rezultati pokazali, da so v večini 

primerov učenci 2. nivoja bližje učencem 1. nivoja, medtem ko so bili učenci 3. nivoja 

najuspešnejši.   

Prav tako obstajajo statistično pomembne razlike v razumevanju pojmov neskončnosti 

pri devetošolcih, ki so pri pouku matematike razvrščeni v različne homogene skupine. 

Najuspešnejši so bili devetošolci, ki obiskujejo najvišjo raven, to je 3. nivo matematike, 

medtem ko med učenci 2. in 1. nivoja ni bilo bistvenih razlik pri uspešnosti, razen pri 

nalogah povezanih z vsakdanjim življenjem, kjer so bili devetošolci 2. nivoja nekoliko 

uspešnejši od učencev 1. nivoja. Tu lahko najdemo vzporedno povezavo z raziskavo 

Manfrede Kolar in Hodnik Čadež (2012), ki sta ugotovili, da imajo učenci težave z 

razumevanjem pojma neskončnosti še tudi takrat, ko si že predstavljajo, da se proces 

štetja nikoli ne končna, a še niso sposobni povezati neskončnih množic med seboj (npr. 

soda in naravna števila). 

 

 Učenci, tako devetošolci kot tudi petošolci, so bili najuspešnejši pri reševanju nalog s 

področja števne neskončnosti, najmanj pa so bili uspešni pri uporabi potencialne in 

aktualne neskončnosti. To je v svoji raziskavi ugotovil tudi Reid (2006), ki pravi, da se 

večina učencev sreča s pojmom neskončnosti le posredno, in sicer pri pouku matematike 

in jo pogosto poznajo le kot simbol oz. idejo, ki največkrat predstavlja zelo veliko 

pozitivno število. Naloge, ki so preverjale razumevanje potencialne in aktualne 

neskončnosti, so bile v povezavi z racionalnimi števili in zato zahtevne za petošolce, saj v 

5. razredu ne obravnavamo racionalnih števil. Je pa zanimivo, da so bili pri teh nalogah 

devetošolci le nekoliko uspešnejši, kar bi lahko pomenilo, da številske predstave in pojmi 

povezani z neskončnostjo in množico racionalnih števil niso dobro utrjeni.  
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 Med petošolci in devetošolci so se pojavile statistično pomembne razlike pri reševanju 

nalog iz neskončnosti v povezavi z vsakdanjimi primeri. Devetošolci so bili uspešnejši pri 

vseh nalogah, razen pri 11. nalogi, kjer je bilo odprto vprašanje - Kako bi s svojimi 

besedami opisal/-a neskončnost?. Tu so bili petošolci nekoliko uspešnejši od 

devetošolcev. Menimo, da so petošolci razmišljali bolj intuitivno in niso dali toliko 

poudarka na končnost resničnega sveta, zato je bilo pri njih več odgovorov, ki so zadostili 

formalni matematični razlagi neskončnosti. Pri analizi odgovorov smo ugotovili, da so bili 

učenci pri reševanju uspešnejši, če se je naloga navezovala na konkretno situacijo. To sta 

ugotovili v svoji raziskavi tudi Manfreda Kolar in Hodnik Čadež (2012), ki pravita, da vrsta 

nalog iz neskončnosti vpliva na stopnjo uspeha pri prepoznavanju neskončnih množic. 

Učenci so imeli največ težav z nalogami, ki so bile "matematične", kar pomeni bolj 

abstraktne, zato primer iz nalog niso mogli povezati z izkušnjami vsakdanjega življenja. 

Vsi učenci, ne glede na razred in nivo, so bili najuspešnejši pri nalogah, ki so vsebovale 

primere iz vsakdanjega življenja, saj so si lahko v mislih predstavljali, npr. da bi imeli 

neskončno veliko denarja. Res pa je, da so nekateri razmišljali zelo realno in so zapisali, 

da nihče ne more imeti toliko denarja, ker v resničnem svetu toliko denarja ne obstaja.  

 

Neskončnost smo opredelili na različne vrste, glede na to, katere naloge so bile vključene v 

preizkus znanja o neskončnosti. Rezultati so pokazali, da so bili tako devetošolci kot tudi 

petošolci najuspešnejši pri reševanj nalog iz števne neskončnosti, kar pomeni, da razumejo 

neskončnost v povezavi s števili in odnose med njimi. To je posledica tega, da že od malega 

operiramo s števili in si jih lažje predstavljamo kot geometrijske pojme. Izkazalo se je, da 

imajo več težav pri razumevanju geometrijskih pojmov v povezavi z neskončnostjo, saj so v 

povprečju slabše reševali naloge, ki so vključevale pojme, kot so premica, točka, krog itd. 

Učenci so imeli težave pri nalogah iz geometrije, kjer so morali primerjati število točk na 

daljici, na listu A4 in na premici. Omenjene naloge je pravilno rešilo manj kot deset odstotkov 

petošolcev, kar je bilo pričakovano, saj v petem razredu pri pouku matematike ne 

obravnavajo ravnine in tudi še ne vedo, da je premica sestavljena iz niza točk. Pri teh nalogah 

so imeli težave tudi devetošolci prvega in drugega nivoja, učenci tretjega nivoja so bili 

nekoliko uspešnejši. Tu opazimo, da pojmi iz geometrije vezani na neskončno niso utrjeni in 

je zato razumevanje slabše, prav tako geometrije in njenih pojmov ne uporabljamo vsak dan, 
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kot npr. števil in štetja, kar so v svojih raziskavah ugotovili tudi drugi avtorji (Manfreda Kolar, 

Hodnik Čadež 2012; Fischbein 2001, 1979; Monaghan 2001; Taback 1975, v Monaghan 

2001).  

 

Največ težav so imeli učenci pri nalogah, ki so preverjale uporabo pojmov povezanih s 

potencialno in aktualno neskončnostjo, saj jih največ teh nalog ni rešilo. Mogoče je vzrok v 

tem, da so bile naloge na koncu preizkusa znanja. Izkazalo se je, da je več učencev, tako 

petošolcev kot devetošolcev, pri odgovorih uporabilo aktualno neskončnost in ne  

potencialne neskončnosti, kar je zanimivo glede na to, da je razumevanje aktualne 

neskončnosti veliko zahtevnejše kot potencialne. Med devetošolci je pri svojih odgovorih 

večina učencev 2. in 3. nivoja uporabila aktualno neskončnost, medtem ko je večina učencev 

1. nivoja uporabila potencialno neskončnost. Pri tem se naša raziskava razlikuje od drugih 

raziskav (Pehkonen idr. 2006; Fischbein 20012; Moore 1995; Moreno, Waldegg 1991), katere 

povzemajo, da je učencem razumljivejša potencialna neskončnost kot aktualna.  

 

 Pri raziskavi se je tudi izkazalo, da učenci nimajo težav z razumevanjem "neskončno veliko", 

saj so pri opisu največkrat uporabili pojme, ki kažejo na to vrsto neskončnosti. Le malo 

odgovorov učencev se je nanašalo na "neskončno mnogo", oz. učenci so slabše reševali 

naloge, ki so preverjale razumevanje te vrste neskončnosti, to je gostota točk na premici oz. 

v ravnini.   

 

Če povzamemo rezultate, razumevanje narašča s starostjo učencev, kar pomeni, da v 

povprečju devetošolci bolje razumejo pojme iz neskončnosti kot petošolci. Prav tako 

razumevanje neskončnosti narašča v 9. razredu glede na nivo, kjer so bili učenci 3. nivoja 

najuspešnejši, medtem ko so učenci 2. nivoja le malo boljši od učencev 1. nivoja in lahko 

rečemo, da  se glede na statistično analizo med seboj bistveno ne razlikujejo. Na podlagi 

naše raziskave lahko potrdimo, da je razumevanje neskončnosti odvisno od vrste in vsebine 

nalog, o čemer piše kar nekaj raziskav (Manfreda Kolar, Hodnik Čadež 2012; Singer, Voica 

2008; Monaghan 2001; Tall idr. 1984). Učenci so uspešnejši pri reševanju nalog, katere lahko 

povežejo z izkušnjami, konkretnim svetom, pomemben je tudi kontekst naloge. Ker imamo 
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več izkušenj s števili, nam je bližja števna neskončnost, medtem ko je geometrijska 

neskončnost težje razumljiva, ker jo tudi težje povezujemo s svojimi izkušnjami. 

Pri obdelavi rezultatov vprašalnika smo določene naloge izpustili, ker nam niso podale 

želenih rezultatov, oz. smo imeli težave pri interpretaciji. Prav na to je v svoji raziskavi 

opozoril tudi Monaghan (2001), ki postavi vprašanje, ali res učenec razume kontekst, v 

katerem je podan pojem neskončnosti in poda navidezno smiseln odgovor, ali pa morda 

raziskovalec ne razume načina učenčevega razmišljanja in odgovor označi za neustrezen. Ta 

raziskava je lahko podlaga za nadaljnje raziskovanje, kjer bi bilo potrebno spremeniti način 

raziskovanja razumevanja pojmov neskončnosti. S preizkusom znanja dobimo samo dejansko 

razumevanje neskončnosti, ne dobimo pa celovitega vpogleda v razumevanje učencev, saj 

nam manjkajo pojasnila, zakaj so učenci zapisali določen odgovor pri vprašanju. Poleg tega 

zaradi pomanjkanja pojasnil ne moremo zagotoviti, da so vsi odgovori "pravilni", saj bi šele s 

pojasnilom lahko zagotovili, da se nek odgovor zares približa formalno matematičnemu. Npr. 

učenec je na vprašanje, ali lahko razdelimo neskončno število bonbonov v dve neskončno 

veliki košari, odgovoril pritrdilno, vendar pa ni zapisal na kakšen način. Odgovor smo šteli za 

ustreznega. Nekateri pa so pri tem zapisali, da lahko, če je število bonbonov sodo. Ta 

odgovor pa ni ustrezen, saj ni končnega števila in ne moremo vedeti, ali je sodo ali liho.  

Druga težava, na katero moramo opozoriti je, da učenci niso imeli podlage za to, da bi na 

nekatera vprašanja lahko pravilno odgovorili. Petošolci še ne poznajo pojma enako močni 

neskončni množici, zato je težko komentirati pravilnost odgovorov. V tem primeru lahko 

ugotovimo samo, ali je učenčevo intuitivno razumevanje usklajeno s formalno 

matematičnimi definicijami pojmov. Ravno tako ne morejo vedeti, da sta množici točk na 

premici in ravnini enako močni, saj nimajo ustreznega znanja. 

Boljši vpogled v razumevanje pojmov iz neskončnosti pri učencih bi dobili, če bi preizkus 

nadgradili še z intervjujem, kjer bi s podvprašanji razširili odgovore, vendar pa ne bi mogli 

imeti tolikšnega vzorca in raziskava bi bila časovno obsežnejša. Na ta način bi bilo tudi težje 

vrednotiti rezultate. 



Irena Gole (2013) Razumevanje neskončnosti v osnovni šoli. Magistrsko delo. PeF Ljubljana 

 

 

97 
 

9  PRIPOROČILA ZA UČENJE POJMOV IZ NESKONČNOSTI 

 

Z matematiko se srečamo že zelo zgodaj. Vsa področja človekovega delovanja so povezana in 

prepletena z matematiko in reševanjem različnih problemov. Spremlja nas pri različnih 

dejavnostih v vsakodnevnem življenju. Namen pouka matematike ni samo, da bi učenci 

spoznavali matematiko na osnovi razlage, ampak da bi jo odkrivali, ob tem razmišljali in 

prihajali do lastnih sklepov in posplošitev. Značilnost matematičnega mišljenja je reševanje 

problemov. Različne matematične pojme in teorije je človek pogosto razvil v situacijah, ko je 

bilo potrebno rešiti problem in do tedaj poznani pojmi ter strategije reševanja niso več 

zadoščali. Enako lahko učenci različne matematične postopke in dejstva spoznavajo s 

pomočjo lastnega razmišljanja in abstrahiranja. 

 

Sodobna pojmovanja znanja in učenja so utemeljena na spoznanjih razvojnih in kognitivnih 

psihologov o tem, kako se oblikujejo pojmi, kakšni miselni procesi pri tem potekajo, kako 

vpliva na oblikovanje novega znanja predznanje, kako so spoznanja organizirana v miselne 

sheme itn. Učenec ni več razumljen kot pasivni prejemnik informacij, ki se uči tako, da nove 

informacije dodaja k starim, ampak kot raziskovalec, ki informacije aktivno išče in 

interpretira. Ob vstopu v formalno šolanje ima že oblikovano obsežno predznanje, številne 

veščine in različna subjektivna pojmovanja, ki vplivajo na njegovo zmožnost izgrajevanja 

novega znanja, pomnjenja in mišljenja. Z učenjem si učenec umešča nova spoznanja v 

obstoječe pojmovne mreže, jih povezuje z obstoječimi pojmovanji, le-ta pa zaradi novih 

spoznanj prilagaja, spreminja ali na novo organizira (Rutar Ilc, 2005 v Rupnik Vec, Kompare 

2006). 

To pomeni, če želimo pri učencih razvijati poglobljeno razumevanje, moramo novo znanje 

graditi na temeljih obstoječega predznanja. 

 

Osnovne matematične pojme je potrebno oblikovati in utemeljevati tako, da izhajajo iz 

problemskih situacij, ki jih morajo biti učenci sposobni doživeti, saj se bo le tako v njih 

prebudilo zanimanje zanje in za njihovo reševanje. Problemi naj bodo izhodišče razumevanja 

različnih matematičnih pojmov in vsebin. Učenci si bodo matematični koncept prizadevali 
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razumeti, če bo v njem zajet problem, ki jih bo vznemirjal. Matematika ni neko že vnaprej 

dano in sklenjeno znanje, temveč vselej aktivno razmišljanje, zato je naloga učitelja, da 

spodbuja zanimanje in radovednost. (Cotič, Felda 2008, str. 164 - 165) 

Pri poučevanju mora upoštevati otrokovo zrelost, kognitivni razvoj, otrokove izkušnje, 

njegovo predznanje, tudi napačno oblikovane pojme in navsezadnje tudi otrokove potrebe. 

Skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje je pomembna konkretno-izkustvena raven, saj je 

to ena od obveznih stopenj v razvoju kognitivnih procesov, zato je potrebno, da ima učenec 

pri oblikovanju matematičnih pojmov na voljo različna didaktična sredstva. 

 

Pri učencih je nujen postopen prehod od konkretnih reprezentacij pojmov preko slikovnih in 

simbolnih do abstraktnih pojmov. Matematični problemi naj izhajajo iz učenčevega življenja, 

tako realnega kot imaginarnega. Problemska situacija, ki izhaja iz učenca, ima veliko 

prednost. Učenec je tako notranje motiviran, da reši problem, saj le ta izhaja iz situacije, v 

katero je osebno vpleten. Zato v reševanje vloži maksimalne miselne napore (Cotič, Felda 

2008, str. 172). 

 

Pri pridobivanju učenčevih matematičnih izkušenj je poudarek na intelektualnem razvoju 

posameznika, saj na ta način spodbujamo (Haylock 2006):  

 strategije reševanja problemov,  

 deduktivno sklepanje, ki vsebuje logično in sistematično sklepanje,  

 ustvarjalno mišljenje, za katerega je značilno različno in domiselno razmišljanje,  

 induktivno sklepanje, ki vodi do artikulacije vzorcev in posplošitev,  

 ustno in pisno sporočanje matematičnih idej z uporabo formalnega in neformalnega 

jezika ter diagramov in simbolov. 

 

Učne izkušnje pri matematiki naj bi zagotovile, da učenci aktivno sodelujejo pri učenju 

matematike, saj jim s tem daje možnost, da (Haylock 2006):  

a) doživijo občutek ugodja, ki prihaja iz reševanja problemov ali matematičnih ugank, 

b) je njihova radovednost spodbuda za oblikovanje lastnih vprašanj in za raziskovanje 

raznih matematičnih situacij, 
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c) se igrajo igre v manjših skupinah, glede na njihove sposobnosti in matematične 

koncepte,  

d) eksperimentirajo z vzorci med številkami, oblikami ter sami odkrivajo razmerja med 

njimi, 

e) doživijo lepe trenutke pri pouku matematike. 

 

Prav tako lahko učitelj učence spodbuja na različne načine (Tomid 2003, str. 111): 

 raziskovanje neznanih pojavov/pojmov in reševanje neznanke; 

 postavljanje problema tako, da zahteva in omogoča različne rešitve; 

 spodbujanje učencev, da najdejo nove vire informacij, nove poti do rešitve; 

 povezovanje zamisli itn. 

Pri tem lahko strukturne sestavine učnega procesa logično navezujemo eno na drugo, 

simultano pa, da se hkrati povežeta dve sestavini, npr. v obravnavanje nove učne snovi lahko 

vključimo vadbo in tudi fragmentarno ponavljanje osvojenega in na novo pridobljenega 

znanja (Tomid 2003). 

 

Pri poučevanju pojmov so primeri ključnega pomena. Pri poučevanju zapletenih pojmov je 

zato potrebno več primerov, prav tako tudi pri delu z mlajšimi ali manj sposobnimi učenci. 

Pri poučevanju nekaterih pojmov je "slika vredna več kot tisoč besed", saj učencem pomaga, 

če pri učenju lahko vidijo, ali celo otipajo nekaj primerov ali slik primerov. Ko učenci 

dojamejo obravnavani pojem in imajo o njem dobro predstavo, bi ga morali uporabiti. To 

pomeni, da lahko delajo vaje, rešujejo nove probleme, pišejo, berejo, razlagajo, ali počnejo 

kar koli, kar zahteva uporabo na novo pridobljenega znanja. To bo pojem povezalo z 

učenčevo mrežo shematskega znanja, ki se navezuje na pojem (Woolfolk 2002). 

 

Zanemariti pa ne smemo dejstva, da je potrebno učiteljem, še posebno v času študija, 

ponuditi priložnost, da premislijo o napačnih predstavah pojma neskončnosti. V primeru, da 

napačne predstave reproducirajo pri poučevanju, bodo tudi učenci dobili napačne predstave 

o pojmu, ki pa jih je kasneje zelo težko odpraviti. V sam študij bi lahko vključili naslednje 

korake (Kattou et. al 2009):  
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1. Predstavitev nekaj tipičnih nalog, ki bi odkrivale učiteljevo intuicijo o konceptu 

neskončnosti. 

2. Razprava o uporabi neskončnosti v vsakdanjem življenju. 

3. Vpeljava splošne definicije neskončnosti z dveh vidikov - potencialne in aktualne, 

nato bi jih poskusili razlikovati na konkretnih primerih. 

Poleg tega lahko intuitivna razlaga neskončnosti kot potencialna predstavlja miselno oviro 

pri razumevanju koncepta, kar lahko povzroči, da se lahko posamezniki srečujejo s težavami 

in imajo zato napačne predstave o pojmu (Fischbein 2001).  

 

Pri vpeljavi pojma neskončnosti se moramo zavedati, da mora biti pouk prilagojen učencem, 

zato je potrebno upoštevati (Tomid 2003): 

 intelektualno in telesno zmogljivost, 

 predhodne izkušnje, 

 predhodno znanje, 

 interese in želje, 

 dojemljivost, 

 psihološko in socialno zrelost. 

 

Vse predhodno zapisane korake lahko uporabimo tudi pri poučevanju pojma neskončnosti v 

osnovni šoli.  Učiteljeva izbira je, ali bo učence spodbudil k raziskovanju pojma neskončnost 

tako, da jim neskončnost predstavi le kot pojem in učenci raziskujejo (npr. kje jo najdemo, 

kaj o njej piše v leksikonu), ali izhajamo iz otrokovih izkušenj in jih z razlago vodimo v 

razumevanje tega pojma. To pomeni, da razpravljamo o uporabi neskončnosti v vsakdanjem 

življenju, nato pa vpeljemo pojem in njegovo definicijo na podlagi primerov, fotografij, 

računalniških prikazov. V obeh primerih pa mora učitelj jasno voditi učence k pravemu 

razumevanju pojmov iz neskončnosti. 

Učenje pojmov iz neskončnosti lahko tako poteka skozi narativni pristop poučevanja, ki v 

ospredje postavlja povezovanje matematike z vsakdanjim življenjem in zunanjim svetom  ter 

z izkušnjami učencev. To pomeni, da je kontekst pri tem pristopu vseskozi upoštevan, prav 

tako pa je pomembna tudi širina konteksta - kaj vpliva na naše razumevanje in kaj 

upoštevamo pri določitvi pomena (Monaghan 2001). Učitelj naj upošteva izkušnje učencev, 
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njihovo dojemanje sveta, s čimer učencem približa pojem neskončnost z zunanjim svetom, 

čeprav je le ta težko predstavljiv. Učitelj mora učencem dovoliti, da povedo svoje mnenje, 

kako dojemajo neskončnost, ne glede na to, ali je prav ali narobe. Pravzaprav tukaj ni 

pravilnih in napačnih odgovorov. Tako izvemo, kako učenci razmišljajo, oz. kakšne ideje 

imajo o določenem pojmu. Upoštevanje le tega pri učencih spodbuja mišljenje, izboljšuje 

povezavo med matematičnimi strukturami in resničnim svetom, spodbuja samozavest 

učencev, zmanjšuje strah pred problemskimi nalogami in naredi matematiko bolj smiselno. 

Poleg tega se lahko o neskončnosti pogovarjamo tudi pri drugih predmetih. 

Če pravilno upoštevamo kontekst pri razlagi pojma neskončnosti, v učencih spodbudimo 

smiselno mišljenje in povezovanje matematike z realnim svetom.  

 

 

9. 1. Dejavnosti za učenje pojmov iz neskončnosti 

 

Glede na to, kako se odločimo učencem razložiti pojem neskončnosti, v vsakem primeru na 

ta način spodbudimo učence, da razmišljajo izven svojih meja. Učencem je potrebno 

pokazati, da cenimo ustvarjalnost, kakor tudi natančnost. Potrebno jih je spodbujati, da 

razložijo nenavadne ideje ter povedo domiselne predloge, saj se s tem izpostavijo in ne glede 

na to, če so odgovori napačni. 

 

Pri razlagi pojma neskončnost lahko uporabimo literaturo, saj se beseda neskončnost 

pogosto pojavi v zgodbah, pesmih, citatih. Učencem preberemo npr. zgodbo Zvezdica 

Zaspanka Frana Milčinskega, pesmi iz zbirke Čarovnije sveta Borisa A. Novaka (Dež, Štetje, 

Naš razred ali mi se mamo radi, Ključavnica sna), pesem Neštetost Bine Štampe Žmavc, ali pa 

zgodbico Neskončni rojstni dan (Hooper 2001) in se pogovorimo o zgodbi, pesmi, oziroma 

stavkih, kjer se pojavi pojem neskončnosti.  

 

Zvezdica Zaspanka (Fran Milčinski) - odlomek 

"In vsako noč, prej ali slej, privesla na nebo boter Mesec. Ej, to je važna oseba, tale Mesec. 

Jadra čez nebo in šteje, šteje te milijarde zvezd. Vsako noč jih znova prešteje, vsako noč se 

spet prepriča, ali je vsaka zvezda tamkaj, kamor sodi, ali so prišle vse v službo, ali nemara 
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katera ne manjka, ali so se v redu počesale in si lepo umile svoja svetla lica, ki se blešče sem 

dol na zemljo... 

Ko je torej nocoj prijadral v naš kotiček vsemirja, je takoj opazil, da se mu število zvezd ne 

ujema, da ena manjka. 

- Saj smo vse, zagotavljajo zvezde. 

- Niste vse, se ujezi Mesec. Bom pa že vedel: 3 milijarde, 5 milijonov, 723 tisoč, 594 - tu se 

število ne ujema. Ena zvezda manjka.  

In ko končno vsi skupaj doženejo, da tule res manjka ena izmed zvezd, prisopiha od nekod iz 

vsemirja zvezdica Zaspanka." 

 
Štetje (Boris A. Novak) 

 
Prsti      Srce  

so se naučili šteti     se je naučilo šteti 

do 10.       le do 2. 

 
Koledar     Domišljija  

se je naučil šteti     pa se je naučila šteti 

do 31.       vse do - . 

 
Prav tako se z učenci pogovorimo, kako neskončnost uporabljamo v vsakdanjem življenju - o 

neskončnosti govorimo takrat, kadar je določenih stvari tako veliko, da jih ni možno prešteti, 

oz. ni omejeno v prostoru in času. Tu lahko podamo primer, da je na svetu neskončno mnogo 

vodnih kapljic, ali da je neskončno število zrnc peska v puščavi, oz. neskončno število zvezd v 

vesolju, saj jih nihče ne more prešteti. Učencem pripravimo dejavnost, pri kateri štejejo 

zrnca peska ali soli in tako pridejo do ugotovitve, da jih je nemogoče prešteti. 

Vendar pa moramo učence opozoriti, da ima beseda neskončen v matematiki drugačen 

pomen kot v vsakdanjem življenju. Neskončnih množic v naravi ne moremo poiskati.  
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Za lažje razumevanje neskončnosti učencem predstavimo trditve, o katerih se pogovorimo 

(http://www.mathsisfun.com/numbers/infinity.html): 

1. Neskončnost: 

... ni velika ... 

... ni ogromna ... 

... ni strašno velika ... 

... ni gromozanska ... 

... je  

 BREZMEJNA. 

2. Neskončnost nima konca. 

V našem svetu ni ničesar podobnega. Lahko si predstavljamo potovanje proti koncu, 

vendar če se še tako trudimo, nikoli ne moremo priti tja. Če ni razloga, da se nekaj konča, 

potem je to neskončno. 

3. Neskončnost ne raste. 

Neskončnost ne "raste", se ne "širi", ampak je že v celoti oblikovana. Včasih ljudje 

pravijo, da "gre naprej in naprej", kar se sliši, kot da nekako raste. Ampak neskončnost 

ničesar ne "naredi", samo obstaja. 

4. Neskončnost ni realno število. 

Neskončnost ni realno število, je ideja. Ideja o nečem brez konca. Neskončnosti ni 

mogoče izmeriti. Tudi daljne galaksije ne morejo tekmovati z neskončnostjo. 

5. Neskončnost je preprosta. 

DA. Dejansko je preprostejša od stvari, ki imajo konec. Kajti če ima nekaj konec, moraš 

določiti, kje le ta je. 

 

Učencem pokažemo risbe, ki predstavljajo neskončnost, pogovorimo pa se tudi o vesolju in 

velikosti vesolja. Prav tako lahko s pomočjo računalniških programov prikažemo »potovanje 

v neskončnost«, oz. kaj pomeni, da se nekaj nikoli ne konča. 

O neskončnosti se lahko pogovarjamo tudi pri drugih predmetih, ne samo pri matematiki. Pri 

likovni vzgoji učencem pokažemo dela M. C. Escherja (primer slika 9), ker v njegovih delih 

nastopajo vzorci, ki se neprenehoma ponavljajo, da zapolnijo ravnino. Tu opazimo, da ni 

nobenih vrzeli ali prekrivanja. Takšno ponavljanje vzorca, s katerim prekrijemo ravnino, se 

http://www.mathsisfun.com/numbers/infinity.html
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imenuje "tlakovanje". Na pogled se zdi, da je kot sestavljanka, pri čemer imajo vsi deli enako 

obliko. 

 

Pri matematiki se z učenci pogovorimo o primerih, kjer učencem na konkretnih primerih 

pokažemo razsežnosti pojma neskončno, npr.: 

a) V sanjah potujemo po neštetih svetovih. Ali smo v tem početju omejeni? 

b) Imamo neskončno veliko denarja. Ali bi nam ga kdaj zmanjkalo? 

c) Imamo neskončno veliko bonbonov. Ali jih lahko razdelimo v dve (neskončno veliki) 

košari, da bo v vsaki košari enako število bonbonov? 

d) Z lokom izstrelimo puščico v neskončnost. Ali se bo kdaj ustavila (zanemari težnost)? 

e) Zapiši največje obstoječe število. Kako veš, da je zapisano število največje? 

f) Kako bi s svojimi besedami opisali neskončnost? 

g) Ali bi lahko narisali nekaj, kar nima ne začetka in ne konca? 

h) Ali je število zvezd v vesolju neskončno? 

 

Pri obravnavi osnovnih pojmov predstavimo konkretne primere iz aritmetike in geometrije, 

poleg tega pa spoznajo Möbiusov trak: 

 Črta, t.i. premica v geometriji - ima neskončno dolžino. Neskončnost premice lahko 

ponazorimo s tem, da vzamemo volno ali nit in jo zvijamo, oz. naredimo kupček, pri 

čemer je pomembno, da učenci ne vidijo konca. Nadaljuje se v obe smeri, ne da bi se 

kdajkoli končala. Če ima en konec, se imenuje poltrak (žarek), če ima dva konca, je to 

daljica (odsek), vendar pri določanju dolžine odseka potrebujemo dodatne 

informacije oz. opredelitev, kje je konec. 

 AAAAA... Neskončna serija A-jev, kateremu sledi "B", nikoli ne bo imela "B". 

 {1, 2, 3, ...} - zaporedje naravnih števil se nikoli ne konča in je neskončno. 

 ⅓ je končna številka (ni neskončno). Vendar zapisana z decimalnim številom, se 

število 3 vedno ponavlja (0,333333... itd.). Ni razloga, da bi se števka 3 kdaj ustavila - 

ponavlja se neskončno dolgo. 

 0,999.... Ko vidimo številko kot je 0,999...  (To je decimalno število z neskončno vrsto 

devetic), se to število nikoli ne konča. 
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     Črto sestavlja neskončno število točk. Tudi kratek odsek črte je 

sestavljen iz neskončnega števila točk.  

 Izdelamo Möbiusov trak.  

Vzamemo bel trak, ga zavijemo za pol obrata in konca zlepimo skupaj. S prstom se 

nato gibljemo po traku, prehajamo iz ene strani na drugo stran (z "zunanje" na 

"notranjo" in spet nazaj) in ugotovimo, da pri tem ne prestopimo roba. Nato ga 

pobarvamo in vidimo, da ga ne moremo obarvati z dvema barvama, kot to lahko 

naredimo s krožnim obročem. 

Papirnat trak, ki je na eno strani pobarvan z rumeno, na drugi pa z oranžno barvo, 

zavijemo za pol obrata in konca zlepimo skupaj. Tak trak ima samo eno ploskev. Na 

traku označimo poljubno začetno točko, nato pa od te točke zarišemo črto po celotni 

dolžini traku (črta poteka po obeh straneh traku, na rumeni in oranžni). S škarjicami 

razrežemo trak, in sicer po dolžini vzdolž črte, ki deli širino traku na dva dela. Dobimo 

en povezan, dvakrat zasukan daljši trak, ki ima dva robova in dve strani: "notranjo" in 

"zunanjo". 

V naslednjem koraku lahko narišemo dve vzporedni črti (razdelimo trak na tretjine), 

ki potekata vzdolž traku ter razrežemo trak po teh dveh črtah. Dobimo dva 

prepletajoča se trakova. Eden od njiju je pravi Möbiusov trak, medtem ko je drugi 

dvostranski trak z dvema polovičnima zasukoma. 

Z opazovanjem Möbiusovega traku tako ponazorimo neskončen proces, ki se nikoli 

ne konča. Trak je sestavljen iz enostranske in neusmerjene ploskve (ima eno stran, 

njen rob je sklenjena krivulja) in če s prstom krožimo po tej ploskvi, nikoli ne pridemo 

do njenega konca – tako kot pri krožnici. Ves čas lahko krožimo, ne da bi prestopili 

rob traku.  

 

Del matematike je tudi reševanje problemskih nalog, kjer lahko uporabimo paradokse, ki 

vključujejo neskončnost, kot je npr. Hiltonov hotel Neskončnost, paradoks o Brivcu ali 

paradoks o Ahilu in želvi. Paradoks Thomsonova svetilka učenci sami preizkusijo in skušajo 

ugotoviti, ali je mogoče ugotoviti, ali bo svetilka na koncu svetila ali bo ugasnjena. 
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V zgornjih priporočilih smo zapisali le nekatere predloge in ideje, vendar pa je za kakovostno 

poučevanje pojmov iz neskončnosti potrebno kakovostno načrtovati učni pristop, s pomočjo 

katerega bo učenec sistematično usvajal določene pojme. Prav tako je vsako situacijo, ki nam 

jo ponuja učni načrt in je vsebina vezana na neskončnost, potrebno bolj poglobljeno 

prediskutirati z učenci. Neskončnost zgolj omeniti in se ne ukvarjati z njo podrobneje, je 

premalo.  
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10 ZAKLJUČEK 

 

Neskončnost je pojem, ki je zaradi svoje abstraktnosti in nepredstavljivosti težko razumljiv 

odraslim, kaj šele učencem, ki ne dosegajo najvišje razvojne stopnje po Piagetu, stopnje 

formalnih operacij. Prav tako pa je razumevanje neskončnosti zapleteno zaradi omejene 

uporabe koncepta v vsakdanjih situacijah. Naša intuicija nam pravi, da so neskončne stvari 

teoretično možne, čeprav nam naše izkušnje, ki so končne, govorijo, da jih je v fizičnem svetu 

nemogoče prikazati. Kljub temu si nekaj neskončnega lahko predstavljamo, saj vemo, da 

vsakemu "končnemu" številu še vedno lahko dodamo 1. Razumevanje pa je v veliki meri 

pogojeno in odvisno tudi od konteksta (številski, geometrijski), od vrste neskončne množice 

(neskončno veliko, neskončno mnogo) in od predstavitve problema, ali problem lahko 

povezujem z izkušnjami resničnega sveta. 

 

Razumevanje neskončnosti ima velik pomen pri matematiki, vendar pa se kljub temu ne 

obravnava sistematično. V učnem načrtu in v učbenikih lahko zasledimo pojme, ki vključujejo 

neskončnost, vendar pa se jim veliko učiteljev zaradi samega nepoznavanja pojma izogne. Od 

učencev se pričakuje, da bodo neskončnost razumeli in jo znali interpretirati pri vsebinah, 

kot so števila, premica, ravnina, kot itd., vendar si je zaradi kompleksnosti pojma ne znajo 

ustrezno predstavljati, zato je potrebno pojem pravilno vpeljati in interpretirati, da ne pride 

do napačnega razumevanja.  

V tem magistrskem delu učitelj podrobneje spozna pojem neskončnosti, zapisana priporočila 

pa mu predlagajo, na kakšen način in pri katerih vsebinah lahko pojem vpelje. Pri učenju 

matematike ima učitelj pomembno vlogo, kajti s svojimi izkušnjami, izobrazbo, stališči in 

pristopi pomembno določa način poučevanja. Ker v slovenskem prostoru nismo zasledili 

priročnika, ki bi učiteljem matematike pomagal razložiti pojem neskončnosti, prav tako o 

neskončnosti ni veliko literature v slovenskem jeziku, bo to delo zagotovo obogatilo področje 

matematike in didaktike matematike.  

 

Manfreda Kolar in Hodnik Čadež (2012) sta v svoji raziskavi ugotovili, da poučevanje pojma 

neskončnosti pri matematiki v osnovni šoli nima jasne smernice in je v veliki meri odvisno od 
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učiteljevega intuitivnega razumevanja pojma. Naloga učitelja je, da snov učencem približa z 

različnimi pristopi, vendar pa mora najprej sam dobro poznati temo oz. v našem primeru 

pojem neskončnosti. Magistrsko delo učitelju lahko ponudi ključno teoretično in didaktično 

podlago za poučevanje vsebin iz neskončnosti pri pouku matematike. Preko naše raziskave 

učitelj spozna težave, ki se pojavljajo pri razumevanju pojma neskončnosti, poleg tega pa 

učitelje opozorimo, da razumevanje pojmov iz neskončnosti ni nekaj samoumevnega. 

 

Informacije, ki smo jih  pridobili z raziskavo, predstavljajo pomemben vpogled v razumevanje 

pojma neskončnosti pri osnovnošolcih. Kažejo, da je razumevanje in uporaba pojmov v veliki 

meri odvisna od vrste naloge in konteksta, v kateri je izražen. Bolj ko se je naloga navezovala 

na življenjsko situacijo, uspešnejši so bili učenci pri reševanju. Prav tako niso imeli težav pri 

prepoznavanju neskončnosti v povezavi z "neskončno veliko", večje težave jim je 

predstavljala ideja "neskončno mnogo". 

Rezultati so pokazali, da razumevanje pojma neskončnosti narašča s starostjo učencev, prav 

tako narašča z nivojem pri devetošolcih. Iz raziskave je razvidno, da so petošolci in 

devetošolci pri svojih odgovorih uporabili pojem iz neskončnosti pri nalogah, ki so vsebovale 

primere iz vsakdanjega življenja. Učenci so bili manj uspešni pri reševanju nalog v povezavi z 

geometrijsko neskončnostjo. V mislih si lažje predstavljajo neskončno situacijo, ki ima 

podlago v konkretnem, resničnem življenju, kot samo na simbolni ravni, kar je potrebno 

upoštevati pri vpeljavi pojma pri pouku matematike.  

Kot je bilo pričakovano, so imeli učenci težave pri nalogah, pri katerih smo preverjali uporabo 

potencialne in aktualne neskončnosti. Naloge so bile izrazito "matematične" in petošolci še 

niso obravnavali snovi, ki so bile zajete v teh nalogah, prav tako pa se je pokazalo, da so imeli 

težave tu tudi devetošolci, pri katerih se je izkazalo, da številske predstave in pojmi povezani 

z neskončnostjo in množico racionalnih števil niso dobro utrjeni. 

 

Zapisana priporočila kažejo, da lahko učencem že zelo zgodaj predstavimo pojem 

neskončnost, vendar je za to potrebno uporabiti ustrezen pristop, ki temelji predvsem na 

konkretnih izkušnjah. Med drugim lahko izkoristimo motiviranost, saj se učencem zdi sam 

pojem zanimiv in so ga sami pripravljeni odkrivati, vendar mora biti na to ustrezno 

pripravljen tudi učitelj. Učencem je tema zanimiva, kar bi bilo potrebno izkoristiti in jim jo 
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podrobneje razložiti. Seveda ne smemo pozabiti, če bi pogosteje govorili o sami 

neskončnosti in to v različnih kontekstih, bi jo učenci mogoče lažje razumeli.  

Kot smo že omenili, je raziskava lahko podlaga za nadaljnje raziskovanje. S preizkusom 

znanja smo dobili dejansko razumevanje neskončnosti, ne pa natančnega vpogleda v način 

razmišljanja učencev. Zaradi pomanjkanja pojasnil ne moremo z gotovostjo trditi, da so bili 

vsi opredeljeni odgovori pravilni oz. napačni. Do teh informacij bi lažje prišli z intervjujem, 

kjer bi s podvprašanji razširili odgovore, vendar pa ne bi mogli imeti tolikšnega vzorca, težje 

bi vrednotili rezultate in tudi raziskava bi bila časovno obsežnejša.  
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Priloga 1: Preizkus znanja 

Razred: __________________   Nivo: _________________ 
1. Imamo neskončno veliko bonbonov,  ki so označeni po vrsti, in sicer s števili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 … Ali 

jih lahko razdelimo v dve (neskončno veliki) košari tako, da bo v vsaki košari enako število 
bonbonov? Svoj odgovor pojasni. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. Primerjaj velikosti množic števil in ugotovi, ali je katera od množic večja? Svojo izbiro utemelji. 
  1. primer 
 a) soda števila   b) naravna števila 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  2. primer 
 a) 1 2 3 4 5 … 
 b) 2 4 6 8 10 …  
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  3. primer 
 a) 2 4 6 8 10 …    b) 1 2 3 4 5 … 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. Imamo neskončno veliko denarja. Ali bi nam ga kdaj zmanjkalo? Svoj odgovor utemelji. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
4. Ali lahko izračunaš naslednji račun? ___________  
1 + 1 + 1 + 1 + … (pike pomenijo, da se račun nadaljuje)= ___________  
Če si odgovoril pritrdilno, zapiši rezultat 
 
5. Odgovori na spodnja vprašanja in svoj odgovor tudi utemelji. 
a) Koliko točk je na daljici |AB|? 
________________________________________________________________________________b) 
Primerjaj število točk na premici in na listu velikosti A4. Ali meniš, da jih je kje več? Če da, kje?  
________________________________________________________________________________ 
6. Koliko simetral ima krog? 
________________________________________________________________________________ 
7. Koliko različnih črt gre skozi dve točki? 
________________________________________________________________________________ 
8. Če poljubnemu krogu vrisujemo vedno manjše kroge, kateri je najmanjši možni krog? 
________________________________________________________________________________ 
9. Med naslednjimi opisi so tudi neskončne množice. Obkroži črko pred tistim opisom, ki ponazarja 

neskončno množico. 
a) Število črk v vseh knjigah sveta. 
b) Razdalja med nami in najbolj oddaljeno poznano zvezdo v vesolju. 
c) Število vseh kvadratov, če  vsakega naslednjega vrišemo  v prejšnjega. 
d) Število vseh kvadratov, če naslednjega vrišemo okoli prejšnjega kvadrata. 
e) Število točk, ki so od točke A oddaljene 3 cm. 
f) Število točk, ki so od točke A oddaljene manj ali enako 3 cm.  
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10.  Predstavljaj si hotel z neskončno veliko sobami, ki so vse zasedene. Torej je v hotelu neskončno 
veliko gostov. Nato pride v hotel nov gost.  Pomisli, ali bi gost lahko dobil svojo sobo, ne da bi iz 
hotela moral oditi katerikoli drugi gost. Svoj odgovor pojasni. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Ali lahko v tak hotel nastanimo še neskončno mnogo gostov? Pojasni. 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
11. Kako bi s svojimi besedami opisal/-a neskončnost? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
12. Zapiši največje obstoječe število. Kako veš, da je zapisano število največje? 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
13. Koliko je števil med števili 0,8 in 1,1? 
________________________________________________________________________________ 
14. Katero število je največje, a še vedno manjše od 1? Kako se razlikuje od števila 1? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Priloga 2: Statistični rezultati preizkusa znanja 

 

 

5. razred 
9. razred Skupaj 

1. nivo 2. nivo 3. nivo Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) F F (%) F F (%) F F (%) 

1. naloga 80 32,50% 14 35,00% 43 46,20% 35 49,30% 92 45,10% 172 38,20% 

2. 1. naloga 38 17,00% 5 11,90% 8 9,20% 23 31,50% 36 17,80% 74 17,40% 

2. 2. naloga 33 16,30% 3 9,40% 10 12,00% 22 29,30% 35 18,40% 68 17,30% 

2. 3. naloga 32 16,60% 3 9,70% 10 12,50% 22 31,40% 35 19,30% 67 17,90% 

3. naloga 191 68,50% 40 81,60% 83 83,00% 71 89,90% 194 85,10% 385 75,90% 

4. 1. naloga 181 65,60% 33 70,20% 69 74,20% 51 70,80% 153 72,20% 334 68,40% 

4. 2. naloga 147 52,50% 25 73,50% 46 46,90% 42 54,50% 113 54,00% 260 53,20% 

5. a naloga 23 8,80% 11 22,90% 31 30,40% 57 73,10% 99 43,40% 122 24,90% 

5. b naloga 7 2,90% 4 8,90% 4 4,40% 17 22,40% 25 11,80% 32 7,10% 

6. naloga 118 52,00% 16 43,20% 46 59,70% 64 90,10% 126 68,10% 244 59,20% 

7. naloga 133 55,40% 21 50,00% 44 53,70% 35 46,70% 100 50,20% 233 53,10% 

8. naloga 84 36,20% 15 46,90% 41 55,40% 57 80,30% 113 63,80% 197 48,20% 

9. a naloga 118 41,30% 29 65,90% 71 73,20% 63 79,70% 163 74,10% 281 55,50% 

9. b naloga 148 51,70% 32 72,70% 77 79,40% 67 84,80% 176 80,00% 324 64,00% 

9. c naloga 122 42,70% 14 31,80% 30 30,90% 38 48,10% 82 37,30% 204 40,30% 

9. d naloga 142 49,70% 22 50,00% 46 47,40% 65 82,30% 133 60,50% 275 54,30% 

9. e naloga 67 23,40% 7 15,90% 30 30,90% 28 35,40% 65 29,50% 132 26,10% 

9. f naloga 74 25,90% 9 20,50% 25 25,80% 38 48,10% 72 32,70% 146 28,90% 

10. 1. naloga 78 32,40% 18 48,60% 40 48,80% 39 53,40% 97 50,50% 175 40,40% 

10. 2. naloga 91 35,70% 19 52,80% 39 46,40% 46 62,20% 104 53,60% 195 43,40% 

11. naloga 213 69,40% 37 69,80% 79 71,80% 64 80,00% 180 74,10% 393 71,50% 

12. naloga 56 23,00% 10 27,80% 45 52,30% 40 56,30% 95 49,20% 151 34,60% 

13. naloga 24 12,40% 2 5,40% 27 30,00% 61 82,40% 90 44,80% 114 28,90% 

14. naloga 9 5,20% 1 3,60% 5 7,80% 7 11,70% 13 8,50% 22 6,70% 
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Priloga 3: Število učencev, ki je rešilo posamezno nalogo 
 
   Skupaj 5. razred 9. razred 1. nivo  2. nivo 3. nivo 

1. naloga 

Število uč. 450 246 204 40 93 71 

Odstotek 81,8 80,1 84,0 75,5 84,5 88,8 

% nerešenih 18,2 19,9 16,0 24,5 15,5 11,3 

2. 1. naloga 

Število uč. 425 223 202 42 87 73 

Odstotek 77,3 72,6 83,1 79,2 79,1 91,3 

% nerešenih 22,7 27,4 16,9 20,8 20,9 8,8 

2. 2. naloga 

Število uč. 392 202 190 32 83 75 

Odstotek 71,3 65,8 78,2 60,4 75,5 93,8 

% nerešenih 28,7 34,2 21,8 39,6 24,5 6,3 

2. 3. naloga 

Število uč. 374 193 181 31 80 70 

Odstotek 68,0 62,9 74,5 58,5 72,7 87,5 

% nerešenih 32,0 37,1 25,5 41,5 27,3 12,5 

3. naloga 

Število uč. 507 279 228 49 100 79 

Odstotek 92,2 90,9 93,8 92,5 90,9 98,8 

% nerešenih 7,8 9,1 6,2 7,5 9,1 1,3 

4. 1. naloga 

Število uč. 488 276 212 47 93 72 

Odstotek 88,7 89,9 87,2 88,7 84,5 90,0 

% nerešenih 11,3 10,1 12,8 11,3 15,5 10,0 

4. 2. naloga 

Število uč. 489 280 209 34 98 77 

Odstotek 88,9 91,2 86,0 64,2 89,1 96,3 

% nerešenih 11,1 8,8 14,0 35,8 10,9 3,8 

5. a naloga 

Število uč. 489 261 228 48 102 78 

Odstotek 88,9 85,0 93,8 90,6 92,7 97,5 

% nerešenih 11,1 15,0 6,2 9,4 7,3 2,5 

5. b naloga 

Število uč. 451 239 212 45 91 76 

Odstotek 82,0 77,9 87,2 84,9 82,7 95,0 

% nerešenih 18,0 22,1 12,8 15,1 17,3 5,0 

6. naloga 

Število uč. 412 227 185 37 77 71 

Odstotek 74,9 73,9 76,1 69,8 70,0 88,8 

% nerešenih 25,1 26,1 23,9 30,2 30,0 11,3 

7. naloga 

Število uč. 439 240 199 42 82 75 

Odstotek 79,8 78,2 81,9 79,2 74,5 93,8 

% nerešenih 20,2 21,8 18,1 20,8 25,5 6,3 

8. naloga 

Število uč. 409 232 177 32 74 71 

Odstotek 74,4 75,6 72,8 60,4 67,3 88,8 

% nerešenih 25,6 24,4 27,2 39,6 32,7 11,3 

9. a naloga 

Število uč. 506 286 220 44 97 79 

Odstotek 92,0 93,2 90,5 83,0 88,2 98,8 

% nerešenih 8,0 6,8 9,5 17,0 11,8 1,3 

9. b naloga 

Število uč. 506 286 220 44 97 79 

Odstotek 92,0 93,2 90,5 83,0 88,2 98,8 

% nerešenih 8,0 6,8 9,5 17,0 11,8 1,3 

9. c naloga 

Število uč. 506 286 220 44 97 79 

Odstotek 92,0 93,2 90,5 83,0 88,2 98,8 

% nerešenih 8,0 6,8 9,5 17,0 11,8 1,3 

9. d naloga 

Število uč. 506 286 220 44 97 79 

Odstotek 92,0 93,2 90,5 83,0 88,2 98,8 

% nerešenih 8,0 6,8 9,5 17,0 11,8 1,3 

9. e naloga 

Število uč. 506 286 220 44 97 79 

Odstotek 92,0 93,2 90,5 83,0 88,2 98,8 

% nerešenih 8,0 6,8 9,5 17,0 11,8 1,3 

9. f naloga 

Število uč. 506 286 220 44 97 79 

Odstotek 92,0 93,2 90,5 83,0 88,2 98,8 

% nerešenih 8,0 6,8 9,5 17,0 11,8 1,3 

10. 1. naloga 

Število uč. 433 241 192 37 82 73 

Odstotek 78,7 78,5 79,0 69,8 74,5 91,3 

% nerešenih 21,3 21,5 21,0 30,2 25,5 8,8 

10. 2. naloga 

Število uč. 449 255 194 36 84 74 

Odstotek 81,6 83,1 79,8 67,9 76,4 92,5 

% nerešenih 18,4 16,9 20,2 32,1 23,6 7,5 

Odstotek 91,5 89,3 94,2 92,5 91,8 98,8 

% nerešenih 8,5 10,7 5,8 7,5 8,2 1,3 
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   Skupaj 5. razred 9. razred 1. nivo  2. nivo 3. nivo 

11. naloga 

Število uč. 433 236 197 39 85 73 

Odstotek 78,7 76,9 81,1 73,6 77,3 91,3 

% nerešenih 21,3 23,1 18,9 26,4 22,7 8,8 

12. naloga 

Število uč. 437 244 193 36 86 71 

Odstotek 79,5 79,5 79,4 67,9 78,2 88,8 

% nerešenih 20,5 20,5 20,6 32,1 21,8 11,3 

13. naloga 

Število uč. 395 194 201 37 90 74 

Odstotek 71,8 63,2 82,7 69,8 81,8 92,5 

% nerešenih 28,2 36,8 17,3 30,2 18,2 7,5 

14. naloga 

Število uč. 326 174 152 28 64 60 

Odstotek 59,3 56,7 62,6 52,8 58,2 75,0 

% nerešenih 40,7 43,3 37,4 47,2 41,8 25,0 

 

Priloga 4: Primerjava povprečja števila točk pri posamezni vrsti neskončnosti 

 

 
Števna 

neskončnost 
Geometrijska 
neskončnost 

Aktualna 
neskončnost 

Potencialna 
neskončnost 

Naloge v 
povezavi z 
vsakdanjim 
življenjem 

Vse 
naloge 

5. razred 

Uspešnost uč. 
(%) 

32,67 27,33 18,24 15,96 40,52 33,28 

N 307 307 307 307 307 307 

9. razred 

Uspešnost uč. 
(%) 

38,68 32,29 31,00 20,58 45,56 38,55 

N 243 243 243 243 243 243 

1. nivo 

Uspešnost uč. 
(%) 

33,15 25,90 11,32 17,61 39,20 32,48 

N 53 53 53 53 53 53 

2. nivo 

Uspešnost uč. 
(%) 

34,94 26,78 26,36 15,15 42,02 34,50 

N 110 110 110 110 110 110 

3. nivo 

Uspešnost uč. 
(%) 

47,50 44,09 50,42 30,00 54,65 48,12 

N 80 80 80 80 80 80 

Skupaj 

Uspešnost uč. 
(%) 

35,32 29,52 23,88 18,00 42,75 35,61 

N 550 550 550 550 550 550 

 
 


