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II 

 

POVZETEK 

 

V diplomski nalogi najprej povzamemo skupne značilnosti znanja s področja dela, energije in 

toplote, ki jih kažejo analize rezultatov preverjanja znanja v letih 2007, 2008 in 2012, ki jih je 

opravila predmetna komisija za fiziko. Kot glavni del diplomske naloge predstavimo 

podrobno analizo rezultatov dveh nalog s področja dela, energije in toplote, ki so ju učenci 

reševali na nacionalnem preverjanju znanja fizike leta 2012. Podrobno analizo rezultatov 

reševanja dveh izbranih nalog naredimo tako, da nepravilne odgovore nekaj sto učencev 

razvrstimo v razrede tipičnih nepravilnih odgovorov. Iz pogostosti odgovorov v posameznih 

razredih sklepamo o razlogih, zakaj učenci na posamezna vprašanja ne odgovorijo pravilno. 

Prišli smo do nekaterih novih ugotovitev in potrdili nekaj težav učencev, ki jih učitelji 

pogosto omenjajo. Med drugim je iz tipičnih nepravilnih odgovorov razvidno, da učenci ne 

razlikujejo med glagoloma topiti in taliti ter med pojmoma toplota in temperatura. Izkaže se 

tudi, da poznajo različne oblike energije, ki jih ima lahko opazovano telo, a jih na konkretnem 

primeru večina ne zna določiti, katero obliko energije ima opazovano telo. Ravno tako 

ugotavljamo, da imajo učenci težave z razumevanjem fizikalnih enot. 
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III 

 

ABSTRACT 

 

In the thesis we first summarize the common characteristics of knowledge in the field of 

work, energy and heat, which show the analysis of the results examination tests for the years 

2007, 2008 and 2012 carried out by the Subject board of Physics. As the main part of the 

thesis we present detailed analysis of the results of two tests in the field of work, energy and 

heat, which were solved by pupils at the National assessment of knowledge of physics in 

2012. Detailed analysis of the results of two selected tests is done by sorting incorrect answers 

of some hundred pupils into classes of typical incorrect answers. From the frequency of 

answers in individual classes we conclude why students didn't answer correctly to individual 

questions. 

We came up with some new findings and confirmed some pupils problems that teachers often 

mention. Among other things typical incorrect answers show that students do not differ 

between verbs to melt and to smelt and between concepts of heat and temperature. It appears 

also that they are familiar with various forms of energy, which the observed object possesses, 

but they cannot determine on a specific case, which form of energy the observed object has. 

Likewise, we found out that students have difficulties in understanding the physical units. 
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1. UVOD 
 

Temeljni cilj diplomske naloge je povzeti in interpretirati znanje učencev s področja dela, 

energije in toplote ob koncu izobraževanja v osnovni šoli. Glede na nizke povprečne rezultate, 

ki jih učenci dosegajo na nacionalnem preverjanju znanja fizike, je videti, da večina učencev 

ne dosega vseh standardov znanja, ki so opredeljenih z veljavnim učnim načrtom za fiziko.  

 

V teoretičnem delu diplomske naloge opišemo, kaj je nacionalno preverjanje znanja ter 

uvedbo nacionalnega preverjanja znanja v slovenske osnovne šole. Opredelimo splošne cilje 

in udeležence, ki so vključeni v izvedbo in vrednotenje nacionalnih preizkusov znanja. 

Opišemo glavne korake pri sestavljanju in izvedbi nacionalnega preverjanja znanja ter 

elektronsko vrednotenje preizkusov znanja. Ob koncu teoretičnega dela diplomske naloge 

povzamemo ugotovitve predmetne komisije za fiziko o znanju vsebin s področja dela, 

energije in toplote iz vseh treh let, ko se je preverjalo znanje fizike, torej 2007, 2008 in 2012. 

 

Praktični del diplomske naloge vključuje analizo rezultatov dveh izbranih nalog s področja 

dela, energije in toplote, ki sta bili vključeni v nacionalni preizkus iz fizike v letu 2012. 

Podrobna analiza je narejena na manjšem pod-vzorcu nekaj sto preizkusov, ki so nam jih za 

potrebe analize v pričujoči diplomski nalogi prijazno dovolili uporabiti na Državnem izpitnem 

centru, za kar se jim na tem mestu iskreno zahvaljujemo. Cilj praktičnega dela je poiskati 

tipične nepravilne odgovore pri dveh izbranih nalogah in jih razvrstiti v razrede podobnih 

nepravilnih odgovorov ter na podlagi teh razredov sklepati na razmišljanje učencev ob 

reševanju fizikalnih nalog. S tem želimo dopolniti analize, ki jih vsako leto opravijo na 

Državnem izpitnem centru člani predmetne komisije za fiziko in tako dobiti boljši vpogled v 

znanje učencev iz fizike ob koncu osnovne šole. 
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2. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
 

2. 1 KAJ JE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

 

Nacionalno preverjanje znanja ali NPZ je pisno preverjanje znanja v osnovni šoli ob koncu 

drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Zaradi postopka sestavljanja in izvedbe 

nacionalnega preverjanja znanja je vsem učencem dana možnost, da se preverjanje izvaja pod 

enakimi pogoji in isti dan ter uro za vse učence v državi in da se preverja le znanje iz vsebin, 

ki so v učnih načrtih opredeljene kot obvezne [1]. 

 

Nacionalno preverjanje znanja je zakonsko opredeljeno z Zakonom o osnovni šoli [2] in 

Pravilnikom o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli [3, 4]. 

 

2.2 UVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 
 

V šolskem letu 2001/2002 so v slovenske šole uvedli model nacionalnega preizkusa znanja, s 

katerim se ob koncu drugega in tretjega obdobja eksterno preverja znanje učencev [5]. S prva 

je bilo pisanje nacionalnega preizkusa znanja ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja za učence prostovoljno. V šolskem letu 2013/2014 je stopilo v veljavo novo določilo. 

V Zakonu o osnovni šoli [2] je v 64. členu zapisana sprememba, da je nacionalno preverjanje 

znanja obvezno tudi za učence 6. in ne le 9. razredov. V 6. razredu se preverja znanje 

materinega jezika, torej slovenščine (ali madžarščine ali italijanščine), matematike in prvega 

tujega jezika. Ob koncu tretjega obdobja je nacionalno preverjanje sestavljeno iz obveznih 

predmetov in tako imenovanega tretjega predmeta, ki je po posebnem postopku izbran iz 

vnaprej znanega nabora več predmetov. Obvezna predmeta sta matematika in materni jezik. 

Tretji predmet določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov v 8. in 9. 

razredu (brez matematike in maternega jezika). Po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega 

sveta RS za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem 

šolskem letu pisal tretji nacionalni preizkus znanja. Sprva je veljalo, da minister v mesecu 

marcu določi, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli pisal nacionalni 

preizkus znanja, kasneje pa so s spremembo zakonodaje določili, da to sporoči že v mesecu 

septembru [6]. 
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2.3 CILJI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 
 

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli [2] je zapisano, da je temeljni 

cilj nacionalnega preverjanja znanja dodatna informacija o znanju učencev. Informacija o 

znanju je v prvi vrsti namenjen učencem in staršem, pomemben vir pa je tudi za učitelje, šolo 

in sistem na nacionalni ravni (strokovne institucije). Za učence in starše je informacija 

pomembna, saj učenci z nacionalnim preverjanjem znanja pridobijo dodatne informacije o 

svojem doseženem znanju v obdobju devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. 

Informacija o znanju je realna in objektivna, saj so dosežene rezultate dosegli pod enakimi 

pogoji kot ostali učenci, ki so pisali nacionalni preizkus znanja. Realnost informacije jim 

omogoča kritično ovrednotenje lastnega znanja in dela. Učitelji iz dosežkov učencev pridobijo 

dodatne informacije o znanju učencev in doseganju njihovih standardov iz učnih načrtov ter 

tako lahko kritično ovrednotijo uspešnosti svojega poučevanja. Z analizo dosežkov učencev in 

s primerjavo s povprečnimi dosežki okolja pridobijo šole informacijo, s katero ovrednotijo 

kakovost dela na šoli in tako lahko poiščejo razloge za odstopanja od željnih ciljev. 

Informacije o dosežkih vplivajo na načrtovanje razvoja šole in izobraževanja učiteljev. Za 

strokovne institucije so informacije o dosežkih pomembne, saj te lahko vplivajo na razvoj 

izobraževalnega sistema na nacionalni ravni in sistemu zagotavljajo informacije o doseganju 

standardov, ki so opredeljeni z učnimi načrti. Poleg doseženega znanja učencev lahko 

ovrednotimo tudi kvaliteto učnih načrtov ter kakovost izobraževanja [5]. Potrebna je skrb, da 

ne pride do zlorabe uporabe informacij o dosežkih in da se te informacije ne uporabljajo za 

razvrščanje osnovnih šol [3]. 

 

2.4 UDELEŽENCI PRI IZVEDBI IN VREDNOTENJU NACIONALNEGA 

PREIZKUSA ZNANJA 

 

Udeleženci pri izvedbi in vrednotenju nacionalnega preizkusa znanja so: 

 

1. DRŽAVNA KOMISIJA (DK) 

 

Naloga državne komisije je, da vodi nacionalno preverjanje znanja in spremlja njegovo 

izvedbo. Skrbeti mora za zanesljivost, preglednost ter učinkovitost sistema. Obravnava  
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strokovna vprašanja, ki so povezana z nacionalnim preverjanjem znanja ter ima naslednje 

zadolžitve: 

 

 pripraviti izhodišča za nacionalno preverjanje znanja; 

 uskladiti delovanje predmetnih komisij; 

 imenovati konzulenta; 

 sprejema navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja; 

 sprejema navodila za elektronsko vrednotenje; 

 za učence s posebnimi potrebami sprejema navodila za prilagojeno izvajanje 

nacionalnega preverjanja znanja; 

 sprejema navodila za varovanje podatkov in nalog v postopku priprave preverjanja; 

 sprejemna navodila za varovanje podatkov pri izvedbi nacionalnega preizkusa znanja; 

 z žrebom, ki je tajen, določi preizkuse znanja za nacionalno preverjanje znanja; 

 najkasneje v mesecu aprilu predlaga minister seznam predmetov za določitev tretjega 

izbranega predmeta pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja za naslednje šolsko leto; 

 potrdi informacije o nacionalnem preverjanju znanja namenjene javnosti za 

posamezno šolsko leto; 

 analizira dosežke nacionalnega preverjanja znanja; 

 sprejme letno poročilo o izvedbi in dosežkih, ki ga mora najkasneje do 31. 12. 

tekočega leta predložiti ministru in Strokovnemu svetu RS za splošno izobraževanje; 

 z letnim poročilom mora seznaniti osnovne šole; 

 za ministra oblikuje razvojne smernice in predloge nacionalnega preverjanja znanja ter 

pobude o dosežkih [3]. 

Državno komisijo sestavljalo predsednik in sedem članov, ki jih imenuje minister: 

 visokošolski učitelj fakultet, ki izobražujejo učitelje; 

 dva člana strokovnih delavcev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport; 

 strokovni delavec Zavoda RS za šolstvo; 

 strokovni delavec Državnega izpitnega centra; 

 ravnatelj osnovnih šol; 

 učitelj predmeta, iz katerega se opravlja nacionalno preverjanje znanja; 

 strokovnjak za metodologijo zunanjega preverjanja znanja [3]. 
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2. PREDMETNA KOMISIJA (PK) 

 

Minister imenuje za pripravo in izbor nalog za posamezno nacionalno preverjanje znanja 

predmetno komisijo za naslednje predmete: slovenščino, madžarščino, italijanščino, 

matematiko, angleščino, nemščino, fiziko, kemijo, biologijo, geografijo, zgodovino, likovno 

umetnost, glasbeno umetnost, domovinsko in državljansko kulturo in etiko, tehniko in 

tehnologijo ter šport [3]. 

 

Predmetno komisijo sestavljajo predsednik in najmanj trije člani, od kateri morata biti dva 

predmetna učitelja [3]. 

 

Predmetna komisija ima naslednje zadolžitve: 

 

 pripraviti gradivo za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja; 

 pripraviti gradiva za banko nalog; 

 izobraziti pomočnike glavnega ocenjevalca; 

 pripraviti moderirana navodila za vrednotenje preizkusov znanja; 

 pripraviti opise dosežkov učencev pri nacionalnem preverjanju znanja; 

 s pomočjo Državnega izpitnega centra pripraviti vsebinsko analizo dosežkov, nalog in 

vrednotenja nacionalnega preverjanja znanja; 

 pripraviti poročilo o delu komisije in strokovni prispevek za letno poročilo za preteklo 

šolsko leto; 

 seznaniti učitelje z dosežki in smernicami za analizo dosežkov; 

 pripraviti gradivo za izobraževanje učiteljev; 

 oddati državni komisiji gradiva v skladu s sklepi in navodili [3]. 

 

3. DRŽAVNI IZPITNI CENTER (RIC) 

 

Državni izpitni center je osrednja nacionalna ustanova, ki je odgovorna za vsa zunanja 

preverjanja znanja v državi [7]. Opravlja strokovne in razvojne ter organizacijsko-tehnične 

naloge, ki so povezane z nacionalnim preverjanjem znanja: 

 strokovno, tehnično in organizacijsko pripravi nacionalno preverjanje znanja; 

 izvede in spremlja nacionalno preverjanje znanja; 
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 vodi banko nalog za nacionalno preverjanje znanja in jo tudi razvija; 

 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo pripravi predloge navodil za izvedbo 

nacionalnega preverjanja znanja ter vrednotenja preizkusov znanja; 

 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo pripravi predloge navodil za prilagojeno 

izvajanje nacionalnega preizkusa znanja za učence s posebnimi potrebami; 

 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo pripravi koledar za izvedbo nacionalnega 

preverjanja znanja; 

 predpiše sistem za določitev šifer učencev in učiteljev, ki vrednotijo preizkuse znanja 

za nacionalno preverjanje znanja; 

 imenuje zunanje ocenjevalce in pripravi navodila za pregledovanje ter vrednotenje 

preizkusov znanja nacionalnega preverjanja; 

 skrbi za informacijski sistem nacionalnega preverjanja znanja; 

 vzdržuje podatkovno bazo šol in učencev, ki opravljajo nacionalno preverjanje znanja 

ter strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri izvedbi; 

 pripravlja preizkuse znanja za elektronsko vrednotenje; 

 skrbi za elektronsko vrednotenje ter organizira in analizira procese elektronskega 

vrednotenja nacionalnih preizkusov znanja; 

 nudi ustrezno strokovno in tehnično pomoč državni ter predmetni komisiji; 

 strokovno in tehnično pomoč nudi osnovnim šolam pri izvedbi nacionalnih 

preizkusov; 

 sodeluje pri izobraževanju strokovnih delavcev; 

 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo pripravi analizo izvedbe in kakovosti 

vrednotenja; 

 odloča o financiranju državne in predmetne komisije ter zunanjih strokovnjakov, ki 

sodelujejo pri pripravi in izvedbi nacionalnega preizkusa; 

 pripravi podatke o dosežkih učencev in podatke o analizi za šole ter primerjalne 

analize v državnem in mednarodnem obsegu; 

 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo pripravi predlog informacij za javnost o 

nacionalnem preverjanju znanja in jih predloži v potrditev državni komisiji; 

 pripravlja, objavlja in izdaja gradivo o nacionalnem preverjanju znanja; 

 ministru najkasneje v mesecu avgustu pripravi predlog osnovnih šol, v katerih se bo 

pisalo nacionalno preverjanje znanja iz določenega izbranega predmeta v 9. razredu 

naslednje šolsko leto; 
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 za državno komisijo pripravi strokovne prispevke za letno poročilo; 

 v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo pripravi strokovni prispevek o izvedbi 

vrednotenja preizkusov znanja ter na podlagi analiz nacionalnega preverjanja znanja 

predlaga ministru in državni komisiji izboljšave pri izvedbi nacionalnih preizkusov; 

 zagotavlja varovanje podatkov v postopku priprave in izvedbe nacionalnega 

preverjanja znanja; 

 sodeluje pri izvedbi izobraževanja ravnateljev osnovnih šol v zvezi z izvedbo 

nacionalnega preizkusa znanja [3]. 

 

4. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO (ZRSŠ) 

 

Zavod RS za šolstvo skrbi za strokovne in organizacijske naloge povezane z nacionalnim 

preizkusom znanja:  

 

 zagotoviti mora strokovnjaka z Zavoda RS za šolstvo, ki kot član predmetnih komisij 

sodeluje pri pripravi in izboru nalog za nacionalna preverjanja znanj; 

 v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom pripravi predlog navodil za izvedbo 

nacionalnega preizkusa znanja in vrednotenja; 

 v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom pripravi predlog navodil za izvedbo 

prilagojenega nacionalnega preizkusa znanja za otroke s posebnimi potrebami; 

 sodeluje z Državnim izpitnim centrom pri pripravi koledarja za izvedbo nacionalnih 

preizkusov znanja; 

 v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom pripravi za osnovne šole analizo izvedbe 

in kakovosti vrednotenja ter pripravi predlog o informacijah za javnost o nacionalnem 

preverjanju znanja za posamezno šolsko leto in predlog predloži v potrditev državni 

komisiji; 

 na podlagi analize dosežkov predlaga pristojnemu strokovnemu svetu rešitve za 

spremembe in dopolnitve učnih načrtov; 

 za državno komisijo skupaj z Državnim izpitnim centrom pripravi strokovni prispevek 

o izvedbi in kakovosti vrednotenja preizkusov znanja za letno poročilo; 

 na podlagi analiz dosežkov predlaga ministru in državni komisiji izboljšave pri 

šolskem delu in izobraževanju učiteljev [3]. 

 



8 

 

5. OSNOVNA ŠOLA 

 

Pri pripravi in izvedbi nacionalnega preverjanja znanja ima pomembno vlogo tudi šola. V 

osnovni šoli je za pripravo in izvedbo odgovoren ravnatelj, ki v skladu z navodili za izvedbo 

pripravi podrobnejši izvedbeni načrt šole. Njegova naloga je tudi, da med strokovnimi delavci 

šole imenuje namestnika za izvedbo nacionalnega preizkusa znanja. Naloga učiteljev je, da 

opravijo vrednotenje preizkusov nacionalnega preverjanja znanja, v okviru svoje letne 

delovne obveznosti. Po končanem vrednotenju, mora ravnatelj pripraviti poročilo o izvedbi in 

kakovosti vrednotenja ter o tem seznaniti učitelje. Pripraviti mora tudi ukrepe za izboljšanje 

vrednotenja. Na podlagi analiz dosežkov pri posameznih predmetih pripravi skupno poročilo 

o izvedbi ter analizo dosežkov nacionalnega preverjanja znanja v šoli. Ukrepe za izboljšanje 

dosežkov učencev je potrebno vključiti v letni delovni načrt šole za naslednje šolsko leto [3]. 

 

2.5 KORAKI PRI IZDELAVI NACIONALNEGA PREVERJANJA 

ZNANJA 
 

Vse naloge, ki so del nacionalnih preverjanj znanja, morajo biti plod timskega dela [8]. 

Sestavljavci se morajo držati pravil in korakov, ki omogočajo, da so sestavljeni testi zanesljivi 

ter vsebinsko veljavni za preverjanje in vrednotenje znanja iz učnih načrtov [5]. 

 

Koraki pri sestavljanju nacionalnega preizkusa znanja so: 

 

1. izbira standardov in ciljev znanja iz veljavnih učnih načrtov; 

2. določitev možnih vrst in tipov vprašanj ter nalog; 

3. sestava zbirk vsebinsko veljavnih, formalno korektnih in jasnih nalog po vrstah ali 

tipih nalog, po vsebinskih sklopih ter stopnjah zahtevnosti; 

4. izdelava vsebine končnega preizkusa znanja: število nalog, ustrezni deleži nalog naj 

pokrivajo različne vrste nalog in vsa učna področja ter taksonomske ravni; 

5. sestava in priprava poskusne serije nalog: 

 naj jih bo več kot v dokončno oblikovanem preizkusu, ker se v analizi 

lahko pokaže, da katera od nalog ni primerna in jo ni mogoče vključiti v 

preizkus znanja, 

 morajo biti vsebinsko veljavne, 
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 po zahtevnosti primerne za skupino preizkuševalcev; 

6. pripraviti natančna, nedvoumna in kratka ter jasna navodila za vrednotenje poskusne 

serije nalog; 

7. preverjanje poskusne serije nalog: 

 primernost nalog iz poskusne serije ocenijo strokovnjaki za vsebinsko 

veljavnost in strokovnjaki za formalno ustreznost nalog, 

 če je mogoče, se na ustreznem pilotskem vzorcu izvede poskusno zbiranje 

rezultatov, saj se s tem preveri ustreznost splošnih navodil in časa 

preizkusa ter se tako lahko odstrani morebitne napake pri sestavi in 

razporeditvi nalog ter popravi morebitna nejasna navodila posameznih 

nalog, 

 če je poskusno serijo nalog reševal dovolj velik vzorec, se lahko vsaj 

okvirno opravi vsaj del korakov 12 in 13 ter se v skladu z rezultati analiz 

že pred ciljno populacijo izboljša kakovost preizkusa; 

8. konkretno oblikovanje končne verzije preizkusa: jasnost navodil, zagotovitev dovolj 

časa za reševanje nalog in konkretna oblika preskusa; 

9. izdelava moderiranega točkovnika, ki vsebuje natančna navodila za točkovanje in 

vrednotenje; 

10. administracija preizkusa na ciljni populaciji; 

11. vrednotenje odgovorov in ponovna moderacija točkovnika ter preverjanje natančnosti 

pravil točkovanja in dodajanje možnih pravilnih odgovorov učencev; 

12. metrična analiza posameznih nalog: 

 težavnost, 

 občutljivost, 

 objektivnost, 

 pri nalogah izbirnega tipa analiza distraktorjev, 

 korelacija med nalogami, 

 povezanost posameznih mer metrične analize nalog, 

 karakteristične krivulje postavk; 

13. preverjanje merskih karakteristik celotnega preizkusa znanja in pregled rezultatov 

statistične analize z namenom, da se izogne morebitnim podobnim napakam v 

prihodnje ter za informacijo sestavljavcem nalog in preizkusov znanja; 

14. shranitev nalog v banko nalog za gradnjo preizkusov znanja v prihodnje [5].  



10 

 

Opisani koraki pri sestavljanju nacionalnega preizkusa znanja veljajo za vse zunanje 

preizkuse znanja in predstavljajo vmesno pot med idealno in realno izvedenimi možnostmi pri 

sestavljanju preizkusov na področju izobraževanja [5]. 

 

2.6 VREDNOTENJE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 
 

V Pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli [3] je zapisano, da se 

vrednotenje nacionalnih preizkusov znanja ob koncu 6. in 9. razreda izvaja v skladu z navodili 

za vrednotenje preizkusov znanja, ki jih za vsako šolsko leto in vsak predmet izda Državna 

komisija. Naloga ravnateljev šol je, da izberejo učitelje predmetov, katerih preizkusi se 

vrednoti. Praviloma velja, da učitelji vrednotijo le nacionalne preizkuse učencev, ki jih niso 

poučevali.  

 

V šolskem letu 2012/2013 so uvedli elektronsko vrednotenje (e-vrednotenje) nacionalnih 

preizkusov. Elektronsko vrednotenje je proces pri katerem se vsak rešen nacionalni preizkus 

digitalizira kar pomeni, da se testom v papirni obliki porežejo levi robovi s sponkami, se jih 

optično prebere in shrani. Učitelji jih vrednotijo preko računalnika na zaslonu s pomočjo 

varnega medmrežnega sistema. Po končanem vrednotenju Državni izpitni center ovrednotene 

preizkuse pošlje vsaki šoli v elektronski obliki. Preizkuse znanja v papirni obliki hranijo na 

Državnem izpitnem centru. Elektronsko vrednotenje izboljša kakovost vrednotenja in njegovo 

analizo. Z uporabo e-vrednotenja se zmanjša tveganje zlorabe podatkov o dosežkih učencev 

na nacionalnem preverjanju znanja [9]. 
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3. FIZIKA NA NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA 
 

Znanje fizike kot tretjega izbranega predmeta se je na nacionalnem preverjanju znanja 

preverjalo v letih 2007, 2008 in 2012 [10]. Glavni cilj nacionalnega preverjanja znanja iz 

fizike je izmeriti, kaj učenci znajo ter katere standarde znanja, opredeljene z učnim načrtom, 

so dosegli in katerih ne [11]. 

 

3.1 IZHODIŠČA IN ZASNOVA 
 

Naloge, vključene v nacionalni preizkus iz fizike, so vsebinsko usklajene s fizikalnimi 

vsebinami (valovanje, svetloba in zvok) naravoslovja v 7. razredu in fizike v 8. ter 9. razredu. 

Te vsebine so bile do sedaj sile in tlak, delo, energija in toplota, gibanje, vesolje ter elektrika
1
. 

Delež nalog, ki pripadajo določenemu vsebinskemu sklopu je določen v skladu z učnim 

načrtom: 

 svetloba, zvok in valovanje 8-10 odstotkov točk,  

 sile in tlaku 22-25 odstotkov točk,  

 delo in energija 20 odstotkov točk, 

 gibanje 20 odstotkov točk, 

 vesolje 5 odstotkov točk, 

 elektrika 22-25 odstotkov točk. 

 

Naloge so glede na tip razvrščene v: 

 naloge izbirnega tipa in kratkih odgovorov, 

 kratke računske naloge, 

 naloge s slikovnim odgovorom, 

 strukturirane naloge. 

 

Po taksonomskih stopnjah so naloge razvrščene v tri ravni: 

 znanje in povezovanje, 

 razumevanje in uporaba, 

                                                 
1
 Zaradi sprememb učnih načrtov v letu 2011 se je leta 2013 spremenila tudi struktura nacionalnega preizkusa iz 

fizike. Poglavitna sprememba je preverjanje znanja geometrijske optike, ki je pred tem ni bilo v učnih načrtih 

fizike, a se je z novim učnim načrtom za fiziko pojavila v 8. razredu. Ker se vsebina diplomske naloge v celoti 

nanaša na obdobje pred uveljavitvijo novih učnih načrtov, se z novim režimom nacionalnega preverjanja znanja 

ne bomo ukvarjali.  
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 samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, analiza in 

vrednotenje [11]. 

 

Predmetna komisija za fizike je pri sestavljanju nalog upoštevala, da je fizikalno pomembno 

razumevanje narave, okolja in pojavov iz vsakdanjega življenja. Vprašanja so tam, kjer je bilo 

to mogoče, oblikovali tako, da je pravilnost odgovora povezana z vsebinskim razumevanjem 

in ne le s faktografskim znanjem [11]. 

 

3.2 PREDSTAVITEV DOSEŽKOV UČENCEV 
 

Dosežke učencev na nacionalnem preverjanju znanja Državni izpitni center predstavi 

grafično. Dosežke vseh učencev, ki so pisali preizkus znanja pri posameznem predmetu, 

razvrstijo od najnižjega do najvišjega. Ko razporedijo vse učence, jih glede na dosežke 

razdelijo v štiri barvna območja: 

 Zeleno območje predstavljajo učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje 

četrtine dosežkov.  

 Rumeno območje predstavlja učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo med 

polovicama dosežkov. 

 Rdeče območje predstavljajo učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje 

četrtine dosežkov.  

 Modro območje predstavljajo učenci, ki sodijo v zgornjo desetino učencev po 

uspešnosti na celotnem preizkusu [12 . 

 

Barvna območja predstavijo z grafom, kjer z višino stolpca prikažejo število učencev z danim 

dosežkom. Na grafu s črno piko označijo tudi povprečni dosežek vseh učencev [12 . 
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Slika 1: Porazdelitev učencev po dosežkih pri fiziki, redni rok 2007 [13]. 

 

 

Slika 2: Porazdelitev učencev po dosežkih pri fiziki, redni rok 2008 [14]. 
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Slika 3: Porazdelitev učencev po dosežkih pri fiziki, redni rok 2012 [11]. 

 

Za vsako barvno območje določijo naloge, ki so jih učenci reševali uspešno, kar pomeni, da je 

določeno nalogo pravilno rešilo vsaj 65 % učencev z dosežki v danem območju. Učenci z 

dosežki v rumenem območju so zagotovo uspešno reševali naloge uvrščene v rumeno 

območje, vendar to ne pomeni, da niso uspešno reševali tudi nalog iz zelenega območja. 

Podobno velja za učence z dosežki v rdečem območju. Ti so uspešno reševali naloge v 

rdečem območju ter verjetno hkrati tudi naloge uvrščene v zeleno in rumeno območje, saj 

izmerjeno znanje učencev na grafih (slike 1-3) raste od leve proti desni. Učenci v modrem 

območju so uspešno reševali naloge v modrem območju in tudi tiste iz ostalih območij. 

Naloge, ki jih niti učenci z najboljšimi dosežki, ki so uvrščeni v modro območje, ne rešujejo 

uspešno, uvrstijo v tako imenovano področje nad modrim območjem. Na podlagi razvrščanja 

učencev in nalog v barvna območja člani predmetne komisije napišejo analize dosežkov in s 

tem opišejo, kaj učenci znajo in česa ne [12 . 
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3.3 ANALIZA IN OPIS DOSEŽKOV NALOG S PODROČJA DELA, 

ENERGIJE IN TOPLOTE 

 

V tem poglavju sem zbrala analize in opise dosežkov nalog s področja dela, energije in 

toplote, ki so objavljeni v Letnih poročilih NPZ za posamezno šolsko leto in v Opisu 

dosežkov učencev 9. razredov na NPZ za posamezno šolsko leto, ko se je kot tretji predmet na 

nacionalnem preizkusu znanja pisala fizika. 

 

3.3.1 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IZ FIZIKE 2007 

 

V šolskem letu 2006/2007 je v rednem roku nacionalno preverjanje iz fizike pisalo 4548 

učencev. Število možnih točk je bilo 36, povprečno število doseženih točk 16,8, kar 

predstavlja 46,6 %. Vseh možnih točk ni dosegel noben učenec. Najboljši dosežek, 35 točk, je 

doseglo osem učencev. Najnižje število doseženih točk, 1 točko, je dosegel en učenec [13]. 

 

S področja dela, energije in toplote je bilo v nacionalnem preverjanju vključenih pet nalog.  

 

Tabela 1: Specifikacijska tabela nalog s področja dela, energije in toplote za redni rok iz 

fizike 2007 [15]. 

NALOGA TOČKE CILJ – UČENEC TAKSON. 

STOPNJA 

OBMOČJE 

5 1  ve, da se notranja energija 

telesu poveča, če toploto 

prejme, in da se mu zmanjša, 

če toploto odda 

III modro  

6 1  zna ugotoviti povečanje in 

zmanjšanje potencialne 

energije; 

 pove, da  je sprememba 

potencialne energije odvisna 

od višinske razlike med 

začetno in končno lego telesa 

III modro  

7 1  izračuna prejeto ali oddano 

toploto po zapisu         

II nad 

modrim 

8 1  navede primere, ko sila 

opravlja delo; 

 ve, da sila, ki deluje 

pravokotno na smer gibanja, 

ne opravlja dela 

II nad 

modrim  
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15.1 3  zna ugotoviti povečanje in 

zmanjšanje potencialne 

energije; 

 pove, da je sprememba 

potencialne energije odvisna 

od višinske razlike med 

začetno in končno točko 

III 

 

rdeče  

15.2  pove, da se energije 

pretvarjajo iz ene oblike v 

drugo in da se celotna energije 

v zaprtem sistemu ohranja; 

 opiše primere, za katere velja 

izrek o ohranitvi kinetične 

energije 

modro  

 

15.3  pove, da se energije 

pretvarjajo iz ene oblike v 

drugo in da se celotna energije 

v zaprtem sistemu ohranja 

 

Peta naloga (Slika 4) je naloga izbirnega tipa. Učenci so morali med ponujenimi odgovori 

obkrožiti črko pred pravilnim odgovorom. Ugotoviti so morali, pri katerem primeru gre za 

spremembo notranje energije zaradi prejete ali oddane toplote. Nalogo so uspešno reševali 

učenci v modrem območju. Ti učenci razumejo zahtevnejše vsebine s področja dela in 

energije. Poleg tega, da razumejo fizikalne pojave, jih tudi dobro opazujejo in opisujejo. 

Naloga je uvrščena v III. kognitivno področje, kar pomeni samostojno reševanje novih 

problemov, samostojna interpretacija, vrednotenje in analiza [15]. 

 

 

Slika 4: 5. naloga: NPZ iz fizike, redni rok 2007 [16]. 
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Šesta naloga (Slika 5) je naloga izbirnega tipa. Učenci morajo iz slikovnega prikaza ugotoviti, 

v katerem primeru je opravljeno delo največje. Nalogo so uspešno reševali učenci v modrem 

območju, ki razumejo pomen spremembe lege težišča v navpični smeri za spremembo 

potencialne energije ter spremembo potencialne energije povežejo z delom. Naloga je 

uvrščena v III. kognitivno področje [15]. 

 

Slika 5: 6. naloga: NPZ iz fizike, redni rok 2007 [16]. 

 

Sedma naloga (Slika 6) je naloga izbirnega tipa, pri kateri morajo učenci ugotoviti 

temperaturo mešanice dveh enakih količin vode s temperaturama 16 
o
C in 80 

o
C. Naloga je 

bila zelo slabo reševana in posledično uvrščena med naloge nad modrim območjem, kar je 

presenetljiv rezultat. Učenci so napačni odgovor B (64 
o
C = 80 

o
C – 16 

o
C) izbrali približno 

2,6 krat bolj pogosto kot pravilni odgovor C (48 
o
C = 

 

 
 (80 

o
C + 16 

o
C)). Predmetna komisija 

vidi razlog v izbiri napačnih odgovorov v tem, da učenci pri računskih nalogah, ki ne 

zahtevajo zgolj vstavljanja podanih števil v osnovno fizikalno enačbo, računajo tako, da s 

podanimi številkami naredijo najpreprostejše računske operacije. Razlog za to je, da učenci 

najverjetneje pomanjkljivo razumejo fizikalne zakone, saj je za pravilno rešitev naloge 

potrebno razumevanje in uporaba znanja o izmenjavi toplote med dvema telesoma. Nalogo bi 

učenci lahko rešili tudi s sklepanjem in z znanjem, ki so ga pridobili v 6. razredu pri 
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naravoslovju. Videti je, da večina učencev, razen tistih v modrem območju, računske naloge 

začne reševati, ne da bi razmislila o fizikalnih zakonitostih, ki so povezane z določeno nalogo. 

Če je naloga izbirnega tipa in učenci med ponujenimi odgovori zagledajo rezultat svojega 

napačnega računa, običajno izberejo ta odgovor in o svojem rezultatu ne razmišljajo več. 

Naloga je uvrščena v II. kognitivno področje [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: 7. naloga: NPZ iz fizike, redni rok 2007 [16]. 

 

Osma naloga (Slika 7) je naloga izbirnega tipa. Učenci morajo med naštetimi primeri 

obkrožiti črko pred primerom, kjer oseba ne opravlja dela. Za pravilni odgovor je potrebno 

razumevanje in temeljiti razmislek, kdaj sila opravlja delo in kdaj ne. Analize odgovorov 

učencev, ki so jih opravili na Državnem izpitnem centru, so pokazale, da je bil napačni 

odgovor C (Minka zavrti ročico vretena vodnjaka) izbran skoraj enako pogosto kot pravilni 

odgovor A (Marko nese nahrbtnik po učilnici). Ta rezultat je presenetljiv in očitnega razloga 

za to predmetna komisija ni našla. Učenci večinoma niso izbirali napačnega odgovora D (Alja 

vleče sani), kar pomeni, da na preprostih primerih prepoznajo, kdaj komponenta sile deluje v 

smeri gibanja in opravlja delo. Osma naloga je primer naloge nad modrim območjem, kar 

pomeni, da je niso uspešno reševali niti učenci z najvišjimi dosežki in imajo vsi učenci 
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določene težave pri razumevanju nekaterih osnovnih fizikalnih pojmov, pojavov in 

zakonitosti [15]. 

Slika 7: 8. naloga: NPZ iz fizike, redni rok 2007 [16]. 

 

Petnajsta naloga (Slika 8 ) je sestavljena iz treh delov: 

 

Del a) je naloga izbirnega tipa, pri kateri morajo učenci s pomočjo slikovnega prikaza 

izračunati potencialno energijo žogice v izbrani točki in obkrožiti pravilni odgovor. Nalogo so 

uspešno reševali učenci v rdečem območju. V tem območju učenci pri reševanju primerov 

uporabijo osnovne fizikalne zakonitosti [15]. 

 

Del b) je naloga kratkih odgovorov. Učenci morajo odgovoriti, kolikšna je sprememba 

kinetične energije žogice med izbranima točkama. Za to je potrebno vedeti, da se celotna 

energija sistema ohranja, če ni delovanja zunanjih sil razen teže. Nalogo so uspešno reševali 

učenci v modrem območju [15]. 

 

Del c) je naloga izbirnega tipa. Učenci morajo izračunati skupno energijo žogice v izbrani 

točki. Vedeti morajo, da se celotna energija sistema ohranja, če ni delovanja zunanjih sil razen 

teže in da se energija pretvarja iz ene oblike v drugo. Nalogo so uspešno reševali učenci v 

modrem območju [15]. 

 

Celotna 15. naloga je uvrščena v III. kognitivno področja, kar pomeni samostojno reševanje 

novih problemov, samostojna interpretacija, vrednotenje in analiza [15]. 
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Slika 8: 15. naloga: NPZ iz fizike, redni rok 2007 [16]. 
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3.3.2 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA IZ FIZIKE 2008 
 

V šolskem letu 2007/2008 je v rednem roku nacionalni preverjanje iz fizike pisalo 4993 

učencev. Število možnih točk je bilo 36, povprečno število doseženih točk 15,8 kar 

predstavlja 43,8 %. Vse možne točke sta dosegla dva učenca. Najnižje število doseženih točk, 

1 točko, je dosegel en učenec [14]. 

 

S področja dela, energije in toplote so bile v nacionalno preverjanje vključene štiri naloge.  

 

Tabela 2: Specifikacijska tabela nalog s področja dela, energije in toplote za redni rok iz 

fizike 2008 [14]. 

NALOGA TOČKE CILJ – UČENEC TAKSON. 

STOPNJA 

OBMOČJE 

6 1  spozna Celzijevo skalo in zna 

pretvarjati iz Kelvinove v 

Celzijevo skalo in obratno; 

 opredeli osnovno enoto za 

temperaturo; 

 opiše termometer kot napravo 

za merjenje temperature; 

 našteje vrste termometrov in 

njihovo uporabo 

II modro  

7 1  pove odvisnost kinetične 

energije od mase in hitrosti; 

 pove, da je sprememba 

kinetične energije odvisna od 

spremembe hitrosti 

III modro  

14.1 3  pove, da je sprememba 

potencialne energije odvisna 

od višinske razlike med 

začetno in končno lego telesa; 

 pove, da se energija pretvarja 

iz ene oblike v drugo ter da se 

celotna energija v zaprtem 

sistemu ohranja; 

 izračuna delo, ki je potrebno 

za spremembo potencialne 

energije, po enačbi         

II nad 

modrim  14.2 

14.3 III 

15.1 2  pozna dogovor o enoti za silo 

in zna iz znane mase telesa 

določiti težo; 

 zna uporabiti zapis      

II rdeče  

15.2  zna uporabiti enačbo     ; 

 izračuna delo, ki je potrebno 

za spremembo potencialne 

energije, po enačbi        

II 
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Šesta naloga (Slika 9) je primer naloge izbirnega tipa. Učenci morajo za pravilno rešeno 

nalogo znati pretvarjati iz Celzijeve v Kelvinovo skalo in obratno ter razumeti delovanje 

kapljevinskega termometra. Nalogo so uspešno reševali učenci, uvrščeni v modro območje. 

Glede na taksonomsko stopnjo je naloga uvrščena v II. kognitivno področje [17]. 

 

 

Slika 9: 6. naloga: NPZ iz fizike, redni rok 2008 [18]. 

 

Sedma naloga (Slika 10) je naloga izbirnega tipa. Učenci morajo med ponujenimi odgovori 

obkrožiti črko pred odgovorom, ki pravilno opisuje dogajanje med enakomernim drsenjem 

snežnega kosa. Nalogo so uspešno reševali učenci v modrem območju. Za pravilnost rezultata 

je potrebno, da učenci razumejo energijski zakon in vedo, da je kinetična energija telesa 

odvisna od hitrosti in mase opazovanega telesa. Naloga je uvrščena v III. kognitivno 

področje [17]. 
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Slika 10: 7. naloga: NPZ iz fizike, redni rok 2008 [18]. 

 

Štirinajsta naloga (Slika 11) je primer strukturirane računske naloge pri kateri morajo učenci s 

pomočjo treh miselnih korakov o izreku o potencialni in kinetični energiji izračunati kinetično 

energijo opazovanega telesa v dani točki. Naloga je bil zelo slabo reševana in je posledično 

uvrščena med naloge nad modrim območjem. Glede na taksonomsko stopnjo je naloga 

uvrščena v II. in III. kognitivno področje [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: 14. naloga: NPZ iz fizike, redni rok 2008 [18]. 
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Petnajsta naloga (Slika 12) je sestavljena iz dveh delov: 

 

Del a) je kratka računska naloga pri kateri morajo učenci izračunati višino na kateri je polica, 

če vedo, koliko je opravljenega dela, če zaboj z znano maso skladiščnik dvigne na to polico. 

Naloga so uspešno reševali učenci v rdečem območju, ki razumejo zvezo med delom in 

spremembo potencialne energije in to znajo uporabiti pri konkretnem računskem 

primeru [17]. 

 

Del b) naloge je ravno tako računska naloga. Učenci morajo izračunati za koliko se je zaboju 

zaradi dviga na polico spremenila potencialna energija. Naloga so uspešno reševali učenci v 

rdečem območju [17]. 

 

Celotno 15. nalogo je uvrščena v II. kognitivno področje, kar pomeni za pravilno rešeno 

nalogo razumevanje in uporaba fizikalnih zakonitosti [17]. 

 

 

Slika 12: 15. naloga: NPZ iz fizike, redni rok 2008 [18]. 
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3.3.3 NACIONALO PREVERJANJE ZNANJA IZ FIZIKE 2012 
 

V šolskem letu 2011/2012 je v rednem roku nacionalno preverjanje iz fizike pisalo 4357 

učencev. Število možnih točk je bilo 36, povprečno število doseženih točk 14,1 kar 

predstavlja 39,1 odstotka. Vse možne točke so dosegli 3 učenci, 0 točk sta dosegla 2 učenca. 

Povprečno število točk je na pogled nizko, vendar je v skladu z rezultati iz leta 2007 in 

2008 [11]. 

 

S področja dela, energije in toplote so bilo v nacionalno preverjanje vključene štiri naloge.  

 

Tabela 3: Specifikacijska tabela nalog s področja dela, energije in toplote redni rok iz fizike 

2012 [11]. 

NALOGA TOČKE CILJ – UČENEC TAKSON. 

STOPNJA 

OBMOČJE 

4 1  opredeli specifično toploto 

in enoto za specifično 

toploto J/kgK 

I nad 

modrim  

5 1  pove, da se s temperaturo 

spreminja dolžina 

paličastih teles 

III modro  

15.1 3  našteje telesa in pove, pri 

katerih se spremeni 

potencialna energija; 

 pove, da je sprememba 

potencialne energije 

odvisna od višinske razlike 

med začetno in končno 

lego opazovanega telesa 

I rumeno  

15.2  pove, da trenje in upor 

vplivata na gibanje; 

 zna uporabiti enačbo 
      

III modro  

15.3 nad 

modrim  

16.1 2  ugotovi, da z uporabo 

orodij ne zmanjšamo dela, 

ampak samo spreminjamo 

razmerje med silo in potjo 

II rdeče  

 

16.2  zna uporabiti enačbo 

    ; 

 razloži uporabo orodja z 

izrekom o kinetični in 

potencialni energiji 

I 
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Četrta naloga (Slika 13) je naloga kratkega odgovora. Učenci morajo v enem stavku razložiti, 

kaj pomeni, da je specifična toplota železa 460 J/kgK. Naloga je bila zelo slabo reševana in je 

posledično uvršena med naloge nad modrim območjem. Slab rezultat je presenetljiv, saj gre 

pri nalogi le za razumevanje definicije fizikalne količine. Učenci ne razumejo, kaj pomni 

specifična toplota, kar je povezano z razumevanjem enot v fiziki. Razlog za slabo dosežek pri 

tej nalogo verjetno ni v formulacija naloge, ker je ta kratka in razumljiva. Naloga je uvrščena 

v I. kognitivno področje [12]. 

 

Slika 13: 4. naloga - NPZ iz fizike, redni rok 2012 [19].  

 

Peta naloga (Slika 14) je naloga izbirnega tipa. Učenci morajo obkrožiti črko pred 

odgovorom, ki pove, kolikšno je podaljšanje 10 m dolge jeklene palice, če se ta segreje za 

50 K. Nalogo so uspešno reševali učenci v modrem območju, ki razumejo spreminjanje 

dolžine paličastih teles zaradi temperaturnih sprememb ter znajo znanje uporabiti na 

konkretnem primeru. Nalogo je uvrščena v III. kognitivno področje [12]. 

 

 

Slika 14: 5. naloga - NPZ iz fizike, redni rok 2012 [19]. 
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Petnajsta naloga (Slika 15) je sestavljena iz treh delov: 

 

Del a) naloge je primer naloge s kratkim odgovorom. Učenci morajo ugotoviti, katero obliko 

energije ima opazovano telo v dani točki. Nalogo so uspešno reševali učenci v rumenem 

območju, ki vedo, da je sprememba potencialne energije odvisna od višinske razlike med 

začetno in končno lego telesa. Glede na taksonomsko stopnjo je ta del naloge uvrščen v 

I. kognitivno področje, saj se je potrebno le spomniti, kako se pri pouku vpelje pojem 

potencialna energija, razumevanja naloga ne preverja [12]. 

 

Del b) je kratka računska naloga, pri kateri morajo učenci s pomočjo slikovnega prikaza 

izračunati največjo možno kinetično energijo opazovanega telesa v dani točki. Nalogo so 

uspešno reševali učenci v modrem območju, ki razumejo energijski zakon ter znajo uporabiti 

enačbo      za izračun kinetične energije iz spremembe potencialne energije. Glede na 

taksonomsko stopnjo je ta del naloge uvrščen v III. kognitivno področje [12]. 

 

Del c) ja primer naloge s kratkim odgovorom. Učenci morajo napisati vsaj en razlog, zakaj 

opazovano telo ne bi imelo dovolj energije, da bi se pripeljalo do določene točke. Ta del je bil 

slabo reševan in je naloga posledično uvrščena med naloge nad modrim območjem. Glede na 

taksonomsko stopnjo je ta del naloge uvrščen v III. kognitivno področje [12]. 
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Slika 15: 15. naloga - NPZ iz fizike, redni rok 2012 [19].  

 

Šestnajsta naloga (Slika 16) je sestavljena iz dveh delov: 

 

Del a) je naloga izbirnega tipa, podprta s slikovnim prikazom. Učenci morajo obkrožiti črko 

pred odgovorom, ki nam pove, zakaj v enem od primerov opazovanega telesa ne moremo 

potisniti na prikolico. Nalogo so uspešno reševali učenci v rdečem območju, ki vedo, da z 

uporabo klanca dela ne zmanjšamo, ampak z njegovo uporabo le spremenimo razmerje med 

silo in potjo. Glede na taksonomsko stopnjo je naloga uvrščena v II. kognitivno področje [12]. 

 

Del b) je kratka naloga, pri kateri morajo učenci določiti opravljeno delo, če vedo, za koliko 

se opazovanemu telesu med potiskanjem poveča potencialna energija. Nalogo so uspešno 

reševali učenci v rdečem območju, ki znajo v primeru uporabe klanca uporabiti enačbo   

   . Glede na taksonomsko stopnjo je naloga uvrščena v I. kognitivno področje [12]. 
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Slika 16: 16. naloga - NPZ iz fizike, redni rok 2012 [19].  

 

3.3.4 ZAKLJUČEK  
 

Iz pregleda analiz, ki so jih opravili na Državnem izpitnem centru, je razvidno, da so bile 

naloge s področja dela, energije in toplote na nacionalnih preizkusih v vseh treh letih običajno 

slabo reševane. Pri nekaterih nalogah so lahko učenci dosegli več kot eno točko. Take naloge 

so razdelili na več delov ter za vsak del posebej določili, v katero barvno območje in 

kognitivno stopnjo je naloga uvrščena. V vseh treh letih je bilo v preizkuse vključenih 13 

nalog za skupaj 21 točk, saj so bile tri naloge razdeljene na tri dele in dve nalogi na dva dela. 

Pri vsakem delu lahko učenec dobi eno točko. Od tega je 8 nalog oziroma delov (38,1 %) 



30 

 

glede na uspešnost reševanja uvrščenih v modro območje, 7 nalog oziroma delov (33,3 %) v 

skupino nalog nad modrim območjem, 5 nalog (23,8 %) v rdeče območje in le ena naloga 

(4,8 %) v rumeno območje. Zanimivo je tudi, da ne drži vedno pravilo, da so naloge višje 

taksonomske oziroma kognitivne stopnje slabše reševane. Tako je na primer v skupino nalog 

nad modrim območje uvrščenih več nalog II. kakor III. kognitivne stopnje. Še posebej pa je 

presenetljivo, da je skupino nalog nad modrim območjem uvrščena tudi naloga I. kognitivne 

stopnje. V modrem območju so vse naloge razen ene, ki je uvrščena v II. taksonomsko 

stopnjo, naloge III kognitivnega področja. V rdečem območju prevladujejo naloge II. 

kognitivne stopnje. Naloga, ki je uvrščena v rumeno območje je I. taksonomske stopnje, kar je 

v skladu s pravilom, da so naloge nižje taksonomske stopnje »lažje« in s tem bolje reševane. 

 

V vseh treh letih so preverjali, če so učenci dosegli cilj, da je potencialna energija odvisna od 

višinske razlike med začetno in končno točko. Iz analiz je razvidno, da so učenci najboljše 

reševali 15. a) nalogo iz leta 2012, ko so morali le določiti vrsto energije opazovanega telesa -

 potencialno energijo. Pri nalogah, pri katerih je bilo potrebno izračunati potencialno energijo, 

so imeli učenci več težav in so bile te naloge posledično slabše reševane. Ravno tako imajo 

učenci težave pri reševanju nalog, kjer morajo upoštevati, da se energija v zaprtem sistemu 

ohranja in izračunati opravljeno delo s pomočjo energije in enačbe A = ∆W.  
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4. ANALIZA IZBRANIH NALOG 
 

V analizo je bilo vključenih 200 učencev 9. razredov iz različnih šol, ki so pisali nacionalni 

preizkus znanja fizike v rednem roku leta 2012.  

 

Analiza in vrednotenje dveh izbranih nalog s področja dela, energije in toplote poteka po 

naslednjih točkah: 

 

 predstavitev naloge oziroma dela naloge ter predstavitev pravilnih odgovorov; 

 analiza uspešnosti učencev pri reševanju naloge oziroma dela naloge; 

 oblikovanje razredov nepravilnih odgovorov in razvrščanje podobnih nepravilnih 

odgovorov v te razrede; 

 predstavitev možnih vzrokov za slabo reševanje naloge oziroma dela naloge. 

 

4.1 ANALIZA 4. NALOGE 
 

 BESEDILO NALOGE 

Specifična toplota železa je 460 J/kgK. V enem stavku razloži, kaj to pomeni. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 REŠITEV 

To pomeni, da moramo 1 kg železa dovesti/odvesti 460 J toplote/dela, da se segreje/ohladi za 

1 K. 

Učenec dobi točko tudi za drugače napisano pravilno definicijo specifične toplote. 

 

 SKUPNO ŠTEVILO TOČK 

1 točka 

 

 VSEBINSKI SKLOP 

delo, energija in toplota 
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 KATEGORIJA ZNANJA 

znanje in prepoznavanje 

 

 TIP NALOGE 

naloga s kratkih odgovorom 

 

 TESTIRANI POJMEM 

specifična toplota 

 

4.1.1 ANALIZA REZULTATOV 
 

 PRAVILNI ODGOVOR 

Število učencev, ki so pravilno razložili, kaj pomeni, da je specifična toplota železa 

460 J/kgK, je 23, kar predstavlja 11,5 % vseh učencev v podvzorcu. To je v skladu z 

uspešnostjo vseh 4357 učencev 9. razredov, ki je so pisali preizkus, saj je bila njihova 

uspešnost pri nalogi 9 % . 

 

 NI ODGOVORA 

Število učencev, ki niso reševali 4. naloge, je 73, kar predstavlja 36,5 % vseh učencev v 

podvzorcu.  

 

 NEPRAVILNI ODGOVORI 

Število učence, ki niso pravilno razložili, kaj pomeni, da je specifična toplota železa 

460 J/kgK, je 104, kar predstavlja 52 % vseh učencev v podvzorcu. 

 

Nepravilne odgovore razvrstimo v štiri razrede: 

 

1. razred: Učenec trditev »Specifična toplota železa je 460 J/kgK« le ponovi 

in ne razloži, kaj to pomeni. 

 

Število učencev z nepravilnim odgovorom v 1. razredu je 45, kar predstavlja 22,5 % 

celotnega vzorca in 43,3 % nepravilnih odgovorov. 
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Tabela 4: Porazdelitev odgovorov v 1. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 1. razredu  Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež nepravilnih 

odgovorov [%] 

Toplota železa je 460 J/kgK. 28 14 26,9 

Specifična toplota železa je 460 J/kgK. 10 5 9,6 

Železo je toplo 460 J/kgK. 4 2 3,9 

Toplota (s pridevnikom) železa je 

460 J/kgK. 

3 1,5 2,9 

 

V prvi razred sem uvrstila učence, ki so trditev »Specifična toplota železa je 460 J/kgK« le 

ponovili in niso razložili, kaj to pomeni. Osemindvajset učencev je kot najpogostejši odgovor 

navedlo »Toplota železa je 460 J/kgK«. Podoben odgovor so navedli še trije učenci, le da so 

toploti dodali pridevnike normalna, stalna in povprečna. Menim, da ti učenci ne ločijo, kaj 

pomenijo ti pridevniki, če jih dodamo besedi »toplota«. Deset učencev je trditev le dobesedno 

prepisalo. Razlog za slabo reševanje te naloge vidim v tem, da so učenci pojem specifična 

toplota spoznali že v 8. razredu in ga od takrat, ko so zaključili z obravnavo poglavja toplota, 

niso več uporabljali.  

 

2. razred: Učenec pojem specifična toplota pozna, vendar ga ne zna razložiti, 

saj izpusti posamezno količino ali pa ga napačno interpretira. 

 

Število učencev z nepravilnim odgovorom v 2. razredu je 23, kar predstavlja 11,5 % 

celotnega vzorca in 22,1 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 5: Porazdelitev odgovorov v 2. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 2. razredu  Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež nepravilnih 

odgovorov [%] 

1 kgK železa ima 460 J toplote. 7 3,5 6,7 

1 kg železa vsebuje 460 J notranje 

energije/energije. 

4 2 3,9 

1 kg železa se s pomočjo 1 J segreje za 

460 K.  

3 1,5 2,9 
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460 J železa tehta 1 kg in ima 

temperaturo 1 K. 

3 1,5 2,9 

Železo opravi 460 J dela pri masi 1 kg 

in temperaturi 1 K. 

2 1 1,9 

Da segrejemo 1 kg železa, potrebujemo 

460 J. 

2 1 1,9 

Specifična toplota železa je večja od 

specifične toplote vode. 

2 1 1,9 

 

V drugi razred sem uvrstila učence, za katere predvidevam, da so pojem specifična toplota 

prepoznali, vendar ga niso pravilno razložili, ker imajo težave z razumevanjem enot ali pojma 

v 8. razredu niso utrdili. V tem razredu ni večjega odstopanja glede na pogostost nepravilnih 

odgovorov. Tako je sedem učencev kot najpogostejši nepravilni odgovor navedlo »1 kgK 

železa ima 460 J toplote«, na drugem mestu so štirje učenci zapisali »1 kg železa vsebuje 

460 J notranje energije/energije«. Dva učenca sta specifično toploto železa povezala s 

specifično toploto vode ter kot nepravilni odgovor zapisala »Specifična toplota železa je večja 

od specifične toplote vode«. 

 

3. razred : Učenec pojma specifična toplota ne prepozna in ga poveže s 

spremembo agregatnega stanja. 

 

Število učencev z nepravilnim odgovorom v 3. razredu je 26, kar predstavlja 13 % celotnega 

vzorca in 25 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 6: Porazdelitev odgovorov v 3. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 3. razredu  

  

Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež nepravilnih 

odgovorov [%]  

Temperatura, pri kateri se železo tali. 8 4 7,7 

Temperatura, pri kateri se železo topi. 5 2,5 4,8 

Toplota, pri kateri železo spremeni 

agregatno stanje. 

4 2 3,9 

Železo se začne topiti pri 460 J/kgK. 4 2 3,9 

Toplota, pri kateri se železo tali. 2 1 1,9 
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Železo je v trdnem agregatnem stanju. 1 0,5 0,9 

Specifična toplota je vrelišče tega 

telesa. 

1 0,5 0,9 

Temperatura, pri kateri železo spremeni 

agregatno stanje. 

1 0,5 0,9 

 

V tretji razred sem uvrstila učence, za katere predvidevam, da pojma specifična toplota 

najverjetneje niso prepoznali, saj so ga povezali s spremembo agregatnega stanja. Verjetno 

so se spomnili, da so pri poglavju o toploti, kjer so spoznali pojem specifične toplote, 

obravnavali tudi spremembe agregatnega stanja in pri taljenju obravnavali pojem specifična 

talilna toplota ter pri izparevanju pojem specifična izparilna toplota. Iz odgovorov je 

razvidno, da učenci ne razlikujejo med pojmoma temperatura in toplota in da imajo enake 

težave pri razumevanju glagola taliti oziroma topiti. Predvidevam, da imajo težave pri 

ločevanju glagola taliti in topiti, ker v pogovornem jeziku običajno za oba pomena 

uporabljamo glagol topiti in tako na primer večina reče, da se sneg topi, kljub temu bi morali 

reči, da se tali.  

 

4. razred: Ostali odgovori. 

 

Število učencev z nepravilnim odgovorom v 4. razredu je 10, kar predstavlja 5 % celotnega 

vzorca in 9,6 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 7: Porazdelitev odgovorov v 4. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 4. razredu  Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%]  

Delež nepravilnih 

odgovorov [%] 

Železo se v 1 sekundi pri 1 K raztegne 

in pri tem opravi 460 J dela. 

4 2 3,8 

Temperatura, pri kateri se železo prične 

raztezati. 

2 1 1,9 

Specifična toplota železa je odvisna od 

kilogramov, kelvinov in joulov. 

1 0,5 0,9 

Specifična toplota železa je odvisna od 

sile teže in površine. 

1 0,5 0,9 
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Sila 460 J deluje na 1 kg železa. 1 0,5 0,9 

Če železo segrejemo, se specifična teža 

spremeni za 460 J/kgK. 

1 0,5 0,9 

 

V 4. razred sem uvrstila odgovore, pri katerih ne vidim povezave z ostalimi odgovori, 

razvrščenimi v prve tri razrede. Presenetilo me je, da so kar štirje učenci kot odgovor navedli 

»Železo se v 1 s pri 1 K raztegne in pri tem opravi 460 J dela«, saj v enoti za specifično 

toploto ni sekunde. V tem razredu najdemo tudi nepravilne odgovore, ki so fizikalno 

nesmiselni, na primer odgovor »Specifična toplota je odvisna od sile teže in površine«. Lahko 

bi rekla, da je učenec zamenjal dve fizikalni količini in sicer tlak in specifično toploto, saj je 

tlak res odvisen od teže oziroma sile, ki deluje pravokotno na ploskev, in njene površine. 

Popolnoma nesmiseln je tudi odgovor »Če železo segrejemo, se specifična teža spremeni za 

460 J/kgK«, saj je videti, da je učenec specifično toploto zamenjal s specifično težo, čeprav 

imata količini skupno točko le v pridevniku specifična.  

 

Graf 1: Porazdelitev odgovorov pri 4. nalogi.  
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Rezultati kažejo, da so učenci kljub temu, da je naloga I. kognitivne stopnje, kar pomeni, da je 

nalogo mogoče rešiti le s priklicem definicije, slabo reševali. Razloge za to vidim v tem, da so 

učitelji morda pojem specifična toplota vpeljali le faktografsko. Ferbar in Plevnik sta zapisala, 

da za učence dejstva, ki jim jih »serviramo« na krožnik, niso nič vredna [20]. Večjo veljavo in 

trajnejše pomnjenje imajo dejstva, ki jih odkrijejo sami. Na ta način učenci niso le aktivno 

vključeni v pouk, ampak jim dejstva, »odkrita« na ta način, v večji meri služijo pri reševanju 

novih fizikalnih problemov. Vpeljava specifične toplote z eksperimentiranjem se mi zdi še 

posebej pomembna, saj gre za intenzivno količino, ki ima sestavljeno enoto, kar za učence 

velikokrat predstavlja trd oreh. Prva težava se pojavi že pri vpeljavi enote za toploto, ko 

učencem pojasnimo, da je enota enaka kot pri energiji. Učenci si težko predstavljajo, da je 

toplota oblika energije, ki prehaja med telesi z različno temperaturo. Ko pa toploti dodamo 

pridevnik specifična in vpeljemo enoto za specifično toplote, je to za učence nekaj povsem 

novega, abstraktnega [20]. Zato je po mojem mnenju boljše, da pojem vpeljemo 

eksperimentalno. Lahko naredimo demonstracijski poskus segrevanja, na primer 0,5 kg vode, 

1 kg vode in 0,5 kg suhe mivke. Vsako snov pripravimo v svojo posodo in izmerimo začetno 

temperaturo. Nato jih v ustreznih posodah segrevamo na predhodno segretem grelniku z 

oznako 450 W. Učencem pojasnimo, da to pomeni, da grelnik vsako sekundo vodi odda 450 J 

toplote. Vodo v obeh posodah med segrevanjem mešamo in vsako minuto odčitamo 

temperaturo. Segrevamo do približno 60 
o
C. Kljub temu, da izvajamo demonstracijski poskus, 

učence aktivno vključimo. Eden od učencev naj meri čas merjenja, drugi naj vsako minuto 

odčita temperaturo, tretji naj rezultate merjenja vpisuje v tabelo, ... Po končanem merjenju v 

isti graf narišemo premici, ki prikazujeta odvisnost temperature od časa segrevanja za različni 

količini vode in za vsako meritev izračunamo oddano toploto grelnika. Graf kaže, da voda 

prejme dvakrat več toplote, če jo segrevamo dvakrat dlje. Zato je tudi sprememba temperature 

dvakrat večja. Ugotovimo tudi, da mora za enako spremembo temperature 1 kg vode prejeti 

dvakrat toliko toplote kot 0,5 kg vode. Dovedena toplota je odvisna od mase snovi. Nato 

poskus ponovimo še za 0,5 kg suhe mivke, le da mivko po dveh minutah segrevanja 

odstavimo s kuhalnika zaradi varnosti. Temperatura mivke namreč hitro narašča. Rezultate 

merjenja vpišemo v tabelo in jih primerjamo z rezultati merjenja enake količine vode. Po 

končanem merjenju v isti graf narišemo premici, ki prikazujeta odvisnost temperature vode in 

mivke od časa segrevanja. Razvidno je, da voda prejme približno trikrat več toplote kot mivka 

za enako temperaturno spremembo. Pri tem vpeljemo nov pojem specifična toplota. Povemo, 

da ima voda večjo specifično toploto in da je to toplota, ki segreje 1 kg snovi za 1 K [21].  
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4.2 ANALIZA 15. NALOGE 
 

 BESEDILO NALOGE 

Betka, Niko in Matevž so se v zabaviščnem parku peljali z vozičkom, kakor kaže slika. Na 

začetku vagonček brez lastnega pogona potegnejo na vrh tira v točko A. Nato ga spustijo po 

strmini. Masa vagončka skupaj s potniki znaša 800 kg.  

 

 

Slika 17: Slika pri 15. nalogi [19].  

 

a) Katero obliko energije ima vagonček s potniki v točki A? 

 

Odgovor: ___________________________________________________________________ 

 

b) Največ koliko kinetične energije ima lahko vagonček s potniki v točki B, ki je 18 m 

nižje od točke A? 

 

Odgovor: ___________________________________________________________________ 

 

c) Če bi bila točka C na enaki višini kakor točka A, vagonček ne bi pripeljal do točke D. 

Napiši en razlog, zakaj vagonček ne bi imel dovolj energije, da bi pripeljal do točke D. 

 

Odgovor: __________________________________________________________________ 
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 REŠITEV 

a) Potencialno.  

 

b)  Wk = 144 kJ. 

 

c) Vsaj eden od: zaradi upora ali trenja. 

 

 SKUPNO ŠTEVILO TOČK 

3 točke 

Pri vsakem delu naloge učenec za pravilni odgovor dobi 1 točko. 

 

 VSEBINSKI SKLOP 

delo, energija in toplota 

 

 KATEGORIJA ZNANJA 

a) znanje in prepoznavanje 

b) analiza, sinteza in vrednotenje 

c) analiza, sinteza in vrednotenje 

 

 TIP NALOGE 

a) naloga s kratkih odgovorom 

b) kratka računska naloga 

c) naloga s kratkim odgovorom 

 

 TESTIRANI POJMI 

potencialna energija, kinetična energija, zaviralne sile (upor, trenje) 
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4.2.1 ANALIZA REZULTATOV  
 

4.2.1.1 a) DEL 15. NALOGE 
 

 PRAVILNI ODGOVOR 

Število učencev, ki so pravilno odgovorili, katero obliko energije ima voziček s potniki v 

točki A, je 140, kar predstavlja 70 % vseh učencev v podvzorcu. To je v skladu z uspešnostjo 

vseh 4357 učencev 9. razredov, ki so pisali preizkus, saj je bila njihova uspešnost pri nalogi 

65 %. 

 

 NI ODGOVORA 

Število učencev, ki niso reševali a) dela naloge, je 11, kar predstavlja 5,5 % vseh učencev v 

podvzorcu.  

 

 NEPRAVILNI ODGOVORI 

Število učencev, ki niso pravilno odgovorili na vprašanje, katero obliko energije ima 

vagonček s potniki v točki A, je 49, kar predstavlja 24,5 % vseh učencev v podvzorcu. 

 

Nepravilne odgovore razvrstimo v dva razreda: 

 

1. razred: Učenec pozna oblike energij, vendar ne ve, katero obliko ima 

opazovano telo.  

 

Število učencev z nepravilnimi odgovorom v 1. razredu je 46, kar predstavlja 23 % celotnega 

vzorca in 93,9 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 8: Porazdelitev odgovorov v 1. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 1. razredu   Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež nepravilnih 

odgovorov [%] 

kinetična energije 43 21,5 87,8 

kinetična in potencialna energija 2 1 4,1 

notranja energija 1 0,5 2 
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V prvi razred sem uvrstila nepravilne odgovore učencev, za katere predvidevam, da poznajo 

oblike energije, vendar na primeru ne znajo določiti oblike energije opazovanega telesa. Iz 

rezultatov (70 % potencialna energija in 23,5 % kinetična energija) vidimo, da poznajo 

različne oblike energije, ki jih ima lahko telo, vendar znaten del učencev (teh 46, torej 23 % 

vseh) ne loči zanesljivo med posameznimi vrstami energije. Očitno je med alternativnimi 

oblikami, ki so v tem primeru napačne, kinetična energije mnogo bolj pogosta od notranje 

energije, ki se kot odgovor pojavi le pri enem učencu.  

 

2. razred: Ostali odgovori. 

 

Število učencev z nepravilnim odgovorom v 2. razredu je 3, kar predstavlja samo 1,5 % 

celotnega vzorca in 2,9 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 9: Porazdelitev odgovorov v 2. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 2. razredu   Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež nepravilnih 

odgovorov [%] 

ekvatorialna energija 1 0,5 2 

delo  1 0,5 2 

400 kg 1 0,5 2 

 

V drugi razred sem uvrstila le tri nepravilne odgovore, ki nimajo povezave z nepravilnimi 

odgovori v prvem razredu in so fizikalno popolnoma nesmiselni. Predvidevam, da se je 

učenec zadovoljil z dejstvom, da je nekaj zapisal, s tem zapolnil prazen prostor, vsebina pa ni 

bila pomembna.  
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Graf 2: Porazdelitev odgovorov pri a) delu 15. naloge.  

 

 

4.2.1.2 b) DEL 15. NALOGE 
 

 PRAVILNI ODGOVOR 

Število učencev, ki so pravilno izračunali največjo možno kinetično energijo, ki jo ima lahko 

vagonček s potniki v točki B, je 34, kar predstavlja 17 % vseh učencev v podvzorcu. To je v 

skladu z uspešnostjo vseh 4357 učencev 9. razredov, ki so pisali preizkus, saj je bila njihova 

uspešnost pri nalogi 16 %. 

 

 NI ODGOVORA 

Število učencev, ki se b) dela naloge sploh niso lotili, je 85, kar predstavlja 42,5 % vseh 

učencev v podvzorcu. 

 

 NEPRAVILNI ODGOVORI 

Število učencev, ki niso pravilno izračunali največje kinetične energije, ki jo ima lahko 

vagonček s potniki v točki B, je 81, kar predstavlja 40,5 % vseh učencev v podvzorcu. 
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Nepravilne odgovore razvrstimo v šest razredov: 

 

1. razred: Pravilno nastavljen račun in vstavljeni podatki, napaka pri 

računanju. 

 

Število učencev z nepravilnim odgovorom v 1. razredu, je 9, kar predstavlja 4,5 % celotnega 

vzorca in 11,1 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 10: Porazdelitev odgovorov v 1. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 1. razredu  Število 

učencev  

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež nepravilnih 

odgovorov [%] 

         

         = 144000 (nepravilna 

enota) 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka  

Fg = 8000 N in ∆h = 18 m 

7 3,5 8,6 

         = 14400 J 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka  

Fg = 8000 N in ∆h = 18 m 

1 0,5 1,2 

          = 1440 
 

 
 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka  

Fg = 8000 N in ∆h = 18 m 

1 0,5 1,2 

 

V prvi razred sem uvrstila nepravilne odgovore učencev, ki so pravilno zapisali enačbo za 

izračun potencialne energije ter pravilno vstavili podatka za silo teže in spremembo višine, a 

so se zmotili pri računanju ali pri zapisu enote. Sedem učencev je dobilo pravilni rezultat, 

vendar so zapisali enoto N/m. Očitno je, da ne vedo, da je enota za energijo J. Ravno tako je 

en učenec navedel enoto N/m, poleg tega pa še nepravilni rezultat. Eden od učencev se je 

zmotil pri računanju, a je pravilno zapisal enoto. Menim, da omenjeni učenec dosega učne 

cilje o potencialni energiji, saj pozna enačbo za izračun in enoto. Imel je le smolo, saj je 

morda v žepno računalo vtipkal nepravilne številke ali pa se je le zmotil pri prepisovanju 

rezultata z žepnega računala. Vsi učenci v tem razredu zagotovo razumejo, da je potencialna 

energija odvisna od višinske razlike med začetno in končno točko ter da se energija pretvarja 
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iz ene oblike v drugo in da se celotna energija v zaprtem sistemu ohranja, če ni zaviralnih sil. 

Znajo uporabiti enačbo     . 

 

2. razred: Pravilno nastavljen račun, napačno vstavljen podatek za višino. 

 

Število učencev z nepravilnim odgovorom v 2. razredu, je 11, kar predstavlja 5,5 % celotnega 

vzorca in 13,5 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 11: Porazdelitev odgovorov v 2. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 2. razredu  Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež nepravilnih 

odgovorov [%] 

         = 16000 J 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka  

Fg = 8000 N in ∆h = 2  m 

9 4,5 11,1 

         = 160000 J 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka  

m = 80  kg, g = 10 m/s
2
 in h = 20 m 

1 0,5 1,2 

Wk = Wp = 128000 J 

         

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatke 

za m = 800 kg, g = 10 m/s
2 

in 

∆h = 10 m, nato od dobljenega rezultata 

odšteje 32000 J 

1 0,5 1,2 

 

V drugi razred sem uvrstila nepravilne odgovore učencev, ki so pravilno zapisali enačbo za 

izračun potencialne energije         . Zapisali so tudi pravilno enoto. V zapisano enačbo 

so vstavili pravilni podatek za silo teže oziroma maso telesa in gravitacijski pospešek, vstavili 

pa so nepravilni podatek za spremembo višine. Devet učencev je za višino vstavilo podatek 

2 m, kar je v tem razredu najpogostejši nepravilni odgovor. Učenci sicer znajo uporabiti 

enačbo,      a morda niso usvojili, da je sprememba potencialne energije odvisna od 

višinske razlike med začetno in končno lego opazovanega telesa, kar je pri tem primeru 

razlika med točkama A in B, ki je 18 m. Možno je tudi, da so učenci nalogo narobe prebrali in 
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so mislili, da je potrebno izračunati potencialno energijo v točki B, kar se ujema s podatkom, 

ki so ga vstavili za višino.  

 

3. razred: Uporaba enačbe za kinetično energijo z izmišljeno hitrostjo 

v =18 m, v to enačbo pravilno vstavljen podatek za maso. 

 

Število učencev z nepravilnim odgovorom v 3. razredu, je 16, kar predstavlja 8 % celotnega 

vzorca in 19,8 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 12: Porazdelitev odgovorov v 3. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 3. razredu  Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež nepravilnih 

odgovorov [%] 

   
     

  
  = 129600 J 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka 

m = 800 kg in v = 18 m 

13 6,5 8 

   
     

  
  = 7200 (brez enote) 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka 

m = 800 kg in v = 18 m, vstavljenega 

podatka za v ne kvadrira 

2 1 2,4 

   
     

  
  = 7200 (nepravilna enota) 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka 

m = 800 kg in v = 18 m, vstavljenega 

podatka za v ne kvadrira 

1 0,5 1,2 

 

V tretji razred sem uvrstila nepravilne odgovore učencev, ki niso upoštevali, da je potrebno 

pri izračunu največje kinetične energije vagončka s potniki uporabiti enačbo     . Morda 

so spregledali, da je največja kinetična energija s potniki v točki B enaka spremembi 

potencialne energije med točkama A in B. Učenci so za izračun kinetične energije uporabili 

enačbo    
     

  
  ter vanjo vstavili pravilni podatek za maso. Za hitrost so vstavili podatek 

18 m, kar je pravilni podatek za višino. Lahko predvidevam, da učenci v zapisani enačbi za 

izračun kinetične energije ne vedo, da oznaka v predstavlja hitrost in mislijo, da s črko v 
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označimo višino. Trije učenci vstavljenega podatka za hitrost niso kvadrirali. V tem razredu je 

sedem učencev navedlo pravilno enoto za energijo. Dva učenca enote nista navedla, en učenec 

je (sicer nepravilno) navedel enoto N. Predvidevam, da učenci niti niso opazili, da pri podatku 

za hitrost nimajo pravilne enote, saj enota za hitrost ni m ampak m/s, lahko pa enota za 

energijo poznajo in vedo, da je J sestavljena enota 
    

   in zaradi nepravilne enote pri hitrosti 

niso dobili enote J ter so se odločili, da zato rezultata ne zapišejo z enoto. 

 

4. razred: Uporaba enačbe za kinetično energijo z izmišljeno hitrostjo v =2 m, 

v to enačbo pravilno vstavljen podatek za maso. 

 

Število učencev z nepravilnim odgovorom v 4. razredu, je 25, kar predstavlja 12,5 % 

celotnega vzorca in 30,9 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 13: Porazdelitev odgovorov v 4. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 4. razredu  Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež nepravilnih 

odgovorov [%] 

   
     

  

 
 = 1600 J 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka 

za m  = 800 kg in v = 2 m 

15 7,5 18,5 

   
     

  
  = 1600 (nepravilna enota)  

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka 

za m = 800 kg in v = 2 m
 

7 3,5 8,6 

   
     

  
  = 1600 (brez enote) 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka 

za m = 800 kg in v  = 2 m 

3 1,5 3,7 

 

V četrti razred sem uvrstila nepravilne odgovore učencev, ki niso upoštevali, da je potrebno 

največjo kinetično energijo vagončka s potniki izračunati z uporabiti enačbe     , niti 

niso upoštevali, da je največja kinetična energija s potniki v točki B enaka spremembi 

potencialne energije med točkama A in B. Učenci so za izračun kinetične energije zapisali 

enačbo    
     

  
  ter vanjo vstavili pravilni podatek za maso. Za hitrost so vstavili podatek 
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2 m. Petnajst učenec v tem razredu je zapisalo pravilno enoto za energijo, sedem jih je 

zapisalo nepravilno enoto. Od teh sedmih sta po dva učenca navedla enoto kg/m
2
, kgm in 

kgm
2
, en učenec je kot nepravilno enoto navedel N. Trije učenci enote niso navedli. 

Predvidevam, da enote za energijo ne poznajo ali pa poznajo J kot sestavljeno enoto 
    

   in 

so se zavedali, da imajo nepravilno enoto že v podatku za hitrost in glede na vstavljene 

podatke ne bi dobili 
    

  , ter so se zato odločili, da rezultata ne zapišejo z enoto. 

 

5. razred: Uporaba enačbe za kinetično energijo, v to enačbo ni vstavljenega 

podatka za maso ali hitrost, če je podatek vstavljen je nesmiseln. 

 

Število učencev z nepravilnim odgovorom v 5. razredu, je 12, kar predstavlja 6 % celotnega 

vzorca in 14,8 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 14: Porazdelitev odgovorov v 5. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 5. razredu  Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež nepravilnih 

odgovorov [%] 

   
     

  
 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka 

za m = 800 kg , za v podatka ne vstavi 

6 3 7,4 

   
     

  
  40000 J 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka 

za m = 800 kg in v = 10 m/s
2 

3 1,5 3,7 

   
     

  
  162 (brez enote) 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatek 

za v = 18 m, za maso podatka ne vstavi
 

2 1 2,5 

 Wk  
     

  
 = 3240 J 

učenec v zgornjo enačbo vstavi podatka 

za m = 20 kg in v = 18 m
 

1 0,5 1,2 
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V peti razred sem uvrstila nepravilne odgovore učencev, ki niso upoštevali, da je potrebno 

največjo kinetično energijo izračunati preko enačbe A = ∆W. Niso upoštevali, da je največja 

kinetična energija vagončka s potniki v točki B enaka spremembi potencialne energije med 

točkama A in B. V tem razredu prevladuje nepravilni odgovor, pri katerem so učenci le 

zapisali formulo za izračun kinetične energije    
     

  
 .V zapisano enačbo so vstavili le 

podatek za maso, podatka za hitrost niso vstavili. Eden od učencev je vstavil popolnoma 

nesmiselne podatek za maso, saj je vstavil, da je masa vozička s potniki 20 kg, čeprav je v 

nalogi zapisano, da je ta 800 kg. Predvidevam, da učenec ni dovolj natančno prebral besedila 

naloge in je podatek spregledal. 

 

6. razred: Ostali odgovori. 

 

Število učencev z nepravilnimi odgovorom v 6. razredu, je 8, kar predstavlja 4 % celotnega 

vzorca in 9,9 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 15: Porazdelitev odgovorov v 6. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 6. razredu  Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež v nepravilnih 

odgovorov [%] 

ni enačbe za izračun energije, le izračun 

800 ∙ 18 = 14400 J 

3 1,5 3,7 

ni enačbe za izračun energije, le izračun 

800 – 18 = 782 

1 0,5 1,2 

ni enačbe za izračun energije,  

le izračun: 

            

     
 = 800 J 

1 0,5 1,2 

ni enačbe za izračun energije, le izračun 

20 – 18 = 2 m kinetične energije 

1 0,5 1,2 

ni enačbe za izračun energije, le izračun 

8000 ∙ 1 = 8000 

8000 ∙ 12 = 96000 kinetične energije 

1 0,5 1,2 

ni enačbe za izračun energije in 

izračuna, le odgovor  

1 0,5 1,2 
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največ 
 

  
 energije, ki jo ima voziček s 

potniki v točki A 

 

V šesti razred sem uvrstila odgovore, pri katerih ne vidim povezave z ostalimi odgovori, saj 

učenci v tem razredu niso zapisali enačbe za izračun energije in so s ponujenimi številkami 

naredili različne preproste računske operacija. Predvidevam, da učenci z nepravilnimi 

odgovori v tem razredu niso dosegli učnih ciljev o potencialni energiji in ne vedo, da se 

energija pretvarja iz ene oblike v drugo ter se v zaprtem sistemu, če ni zunanjih sil razen sile 

teže, ohranja. 

 

Graf 3: Porazdelitev odgovorov pri b) delu 15. naloge.  

 

 

4.2.1.3 c) DEL 15. NALOGE 
 

 PRAVILNI ODGOVOR 

Število učencev, ki so napisali pravilni razlog, zakaj vagonček ne bi imel dovolj energije, da 

bi se pripeljal do točke D, je 19, kar predstavlja 9,5 % vseh učencev v podvzorcu. To je v 

skladu z uspešnostjo vseh 4357 učencev 9. razredov, ki so pisali preizkus, saj je bila njihova 

uspešnost pri nalogi 9 %. V skupino pravilnih odgovorov sem uvrstila tudi dva učenca, ki sta 

zapisala, da se del energije pretvori v notranjo energijo. 

 

 NI ODGOVORA 

Število učencev, ki niso reševali naloge, je 16, kar predstavlja 8 % vseh učencev v podvzorcu. 
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 NEPRAVILNI ODGOVORI 

Število učence, ki so napisali nepravilni razlog, zakaj vagonček ne bi imel dovolj energije, da 

bi se pripeljal do točke D je 165, kar predstavlja 82,5 % vseh učencev v podvzorcu. 

 

Nepravilne odgovore razvrstimo v tri razreda: 

 

1. razred: Učenec ne navede razloga, zakaj vagonček s potniki ne bi imel 

dovolj energije, trditev » Vagonček ne bi imel dovolj energije« le ponovi. 

 

Število učencev z nepravilnim odgovorom v 1. razredu, je 71, kar predstavlja 35,5 % 

celotnega vzorca in 43 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 16: Porazdelitev odgovorov v 1. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 1. razredu  Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež nepravilnih 

odgovorov [%]  

Vagonček s potniki ima premalo 

energije, ker je že vso porabil. 

32 16 19,4 

Vagonček s potniki ima premalo 

kinetične energije. 

20 10 12,1 

Energija se pretvori iz kinetične v 

potencialno, ta pa ne pogaja vozička. 

13 6,5 7,9 

Vagončku s potniki se večina energije 

pretvori iz potencialne v kinetično, 

delček energije pa se »pokuri«. 

6 3 3,6 

 

Učenci z nepravilnimi odgovori v drugem razredu ne zapišejo, da na voziček s potniki 

delujeta zaviralni sili trenja in/ali upora. S svojim odgovorom so trditev iz besedila » 

Vagonček ne bi imel dovolj energije« le ponovili. Najpogostejši odgovor v tem razredu je 

»Vagonček s potniki ima premalo energije, ker je že vso porabil«. Učenci niso navedli 

razloga, zakaj je že vso porabil. Za dvajset učencev z odgovorom »Vagonček s potniki ima 

premalo kinetične energije« in trinajst učencev z odgovorom »Energija se pretvori iz 

kinetične v potencialno, ta pa ne pogaja vozička«, bi lahko rekla, da sicer so usvojili znanje, 

da se energija v zaprtem sistemu pretvarja iz ene oblike v drugo, vendar niso upoštevali 
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zaviralnih sil, zaradi katerih telo izgublja energijo. Za šest učencev, ki so zapisali »Vagončku 

s potniki se večina energije pretvori iz potencialne v kinetično, delček energije pa se 

»pokuri«, predvidevam, da razumejo, da se energija izgublja, vendar niso usvojili, da se zardi 

zaviralnih sil, ki delujeta na voziček s potniki ali pa so preprosto pozabili oziroma se niso 

spomnili na trenje in upor. Lahko bi tudi rekla, da so odgovore v tem razredu učenci napisali 

le zato, da niso pustili naloge nereševane. 

 

2. razred: Učenec navedeni razlog, zakaj vagonček s potniki ne bi imel dovolj 

energije, poveže s premajhno hitrostjo vagončka. 

 

Število učencev z nepravilnim odgovorom v 2. razredu, je 52, kar predstavlja 26 % celotnega 

vzorca in 31,5 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 17: Porazdelitev odgovorov v 2. razredu nepravilnih odgovorov.  

Nepravilni odgovori v 2. razredu  Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež nepravilnih 

odgovorov [%] 

Vagonček s potniki ima premajhno 

hitrost. 

29 14,5 

 

17,6 

Vagonček s potniki ima premalo zagona 

oziroma zaleta. 

23 11,5 14 

 

V drugi razred sem uvrstila nepravilne odgovore učencev, pri katerih je navedeni razlog 

povezan s premajhno hitrostjo. Najpogostejši odgovor, ki ga je napisalo devetindvajset 

učencev je »Vagonček s potniki ima premajhno hitrost«. Menim, da so ti učenci predvidevali, 

da ima voziček premalo kinetične energije in so to povezali s tem, da ima premajhno hitrost. 

Podoben je tudi odgovor »Vagonček s potniki ima premalo zagona oziroma zaleta«. Tudi tu 

bi lahko rekla, da so učenci to, da ima vagonček premalo zagona oziroma zaleta, povezali s 

premajhno hitrostjo. Če bi učenci uvrščeni v ta dva podrazreda navedli še razloga, zakaj ima 

premajhno hitrost, bi bil odgovor pravilen. Verjetno se ti učenci niso spomnili na silo trenja in 

upora, ki zavirata gibanje. Najverjetneje niso znanja o trenju in uporu utrdili in na konkretnem 

primeru ne prepoznajo delovanja teh dveh sil.  
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3. razred: Ostali odgovori. 

 

Število učencev z nepravilnim odgovorom v 3. razredu, je 42, kar predstavlja 21 % celotnega 

vzorca in 25,5 % nepravilnih odgovorov. 

 

Tabela 18: Porazdelitev odgovorov v 3. razredu nepravilnih odgovorov. 

Nepravilni odgovori v 3. razredu  Število 

učencev 

Delež celotnega 

vzorca [%] 

Delež nepravilnih 

odgovorov [%] 

Do točke C je klanec prestrm, zato nima 

dovolj energije. 

16 8 9,7 

Točka C je previsoko. 11 5,5 6,7 

Na vagonček s potniki ne deluje dovolj 

velika sila. 

5 2,5 3 

Vagonček s potniki nima dovolj 

energije, zaradi gravitacije. 

4 2 2,4 

Vagonček s potniki ima preveliko maso. 2 1 1,2 

Točki C in D sta premalo oddaljeni 

oziroma je spust do točke D premajhen.  

2 1 1,2 

Vagonček s potniki ima premajhno 

maso. 

1 0,5 0,6 

Vagonček s potniki ima premajhen 

pospešek. 

1 0,5 0,6 

 

V tretji razred sem uvrstila odgovore, od katerih je šestnajst učencev navedlo, da je klanec do 

točke C prestrm, enajst učencev je navedlo, da je točka C previsoko. Ti učenci so le ponovili 

trditev iz besedila »Če bi bila točka C na enaki višini kakor točka A, vagonček ne bi pripeljal 

do točke D« in niso navedli razloga, zakaj vagonček v tem primeru ne bi imel dovolj energije, 

da bi pripeljal do točke D. V preostalih odgovorih v tem razredu so učenci kot razlog, zakaj 

vagonček ne bi imel dovolj energije, navedli maso ali pospešek vagončka s potniki, ne pa 

zaviralnih sil, ki opravljajo negativno delo. 
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Graf 4: Porazdelitev odgovorov pri c) delu 15. naloge.  

 

 

Osrednja tema pouka fizike v osnovni šoli je energija in energijski zakon. Omenjeno temo se 

obravnava tako v 8. kot v 9. razredu. V 8. razredu učenci spoznajo večino osnovnih pojmov. 

V 9. razredu te pojme nadgradijo in pri poglavju o elektriki energijskemu zakonu, ki so ga 

spoznali v 8. razredu, dodajo še električno delo. Kinetično energijo se nadgradi z znanjem, ki 

so ga učenci pridobili pri poglavju o gibanju ter tako semikvantitativno zvezo med maso, 

hitrostjo in kinetično energijo prevedemo v kvantitativno. Učenci spoznajo izrek o kinetični 

energiji. Potencialno energija se v 9. razredu nadgradi z vpeljavo enačbe        . 

Pomembno je tudi, da se učencem pojasni, da telo pridobi potencialno energijo z delom vseh 

sil, razen sile teže. Poudariti je potrebno, da telesu zvečamo potencialno energijo z delom. 

Obravnava se tudi izrek o ohranitvi potencialne in kinetične energije [22]. Iz rezultatov je 

razvidno, da ima kar 83 % učencev nepravilno rešen računski del 15. naloge. Zato lahko 

rečem, da je kvantitativna obdelava poglavij za učence zahtevna. Pogosto se niti dovolj ne 

utrdi, zato je priporočljivo, da se glede na slabe dosežke nameni več časa kvantitativnemu 

delu. Tako je učencem dana možnost, da rešijo več računskih primerov, se o njih pogovorijo 

in jih analizirajo. Poudarjati je treba dejstvo, da je energija nekaj, kar ne izginja, temveč se le 

spreminja iz ene oblike v drugo ali prehaja iz enega telesa na drugo in z učenci analizirati 

primere energijskih pretvorb. Za učence bodo te lažje razumljive, če bodo to primeri iz 

vsakdanjega življenja. Pri izreku o kinetični in potencialni energiji jih je potrebno opozoriti, 

da težko najdemo primere, pri katerih bi izrek o kinetični in potencialni energiji povsem 

veljal. Učenci že vedo, da energija ne izginja in le prihaja med telesi, zato jim bo lažje 
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razumljivo, da skoraj pri vseh mehanskih pojavih vsaj v manjši meri nastajajo spremembe 

notranje energije, zardi katerih pride do zmanjševanja skupne kinetične in potencialne 

energije [20].  
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5. ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu so povzete analize nalog, ki so jih opravili na Državnem izpitnem centru, 

s področja dela, energije in toplote. K tem sem dodala podrobno analizo dveh izbranih nalog z 

omenjenega vsebinskega področja, ki sta bili vključeni v nacionalno preverjanje znanja iz 

fizike v rednem roku leta 2012.  

 

Rezultati analiz, opravljenih na Državnem izpitnem centru kažejo, da ima večina učencev pri 

reševanju nalog s področja dela, energije in toplote težave, ter da so te nalogo v splošnem 

slabo reševane. Kot osnovni cilj diplomskega dela sem si zadala podrobno analizirati na 

manjšem podvzorcu nekaj sto preizkusov dve izbrani nalogi in na osnovi analize tipičnih 

nepravilnih odgovorov učencev, sklepati o načinu razmišljanja učencev med reševanjem 

nalog. Z omenjeno analizo sem prišla do nekaj ugotovitev. Pri 4. nalogi, kjer so morali učenci 

razložiti, kaj pomeni, da je specifična toplota železa 460 J/kgK, lahko povzamem, da zna le 

peščica učencev (11,5 % vzorca) razložiti in zapisati pravilno definicijo specifične toplote. 

Velik delež učencev (36,5 % vzorca) naloge ni reševalo, kar 104 učenci (52 %) pa so 

nepravilno razložili pojem specifične toplote. Iz analize odgovorov je razvidno, da je med 

učenci z nepravilnim odgovorom 23 učencev (11,5 %), za katere predvidevam, da so pojem 

specifična toplota spoznali, a ga niso pravilno interpretirali. Presenetilo me je, da je kar 26 

učencev (13 %) pojem specifična toplota povezalo s spremembo agregatnega stanja. 

Predvidevam, da so se spomnili, da so pojem specifična toplota obravnavali v tematskem 

sklopu toplota, kjer so spoznali tudi pojma specifična talila toplota in specifična izparilna 

toplota. Ker znanja morda niso utrdili, so pojme med seboj pomešali. Iz odgovorov je tudi 

razvidno, da imajo učenci težave pri ločevanju glagola taliti in topiti ter pojmoma toplota in 

temperatura. To me ni presenetilo, saj je raba v pogovornemu jeziku omenjenih glagolov in 

pojmov običajno nepravilna. Pri 4. nalogi je slab rezultat reševanja presenetljiv, saj je naloga 

uvrščena v I. kognitivno področje, kjer je nalogo mogoče rešiti le s teoretičnim znanjem 

oziroma s priklicem definicije. Razvidno je tudi, da imajo učenci težave s fizikalnimi enotami. 

Z analizo 15. naloge sem ugotovila, da večina učencev (70 % vzorca) pozna oblike energije, 

ter ob tem zna določiti obliko energije, ki jo ima opazovano telo. Le majhen delež učencev 

(5,5 %) naloge ni reševalo, kar me ni presenetilo, saj je a) del 15. naloge, pri katerem so 

morali učenci zapisati obliko energije, ki jo ima opazovano telo v dani točki, uvrščen v I. 

kognitivno področje. Večina učencev, ki so odgovorili nepravilno, se je odločila, da ima 

vagonček kinetično energijo, kljub temu da je v besedilu posredno napisano, da ima hitrost 
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nič. Zapisan je, da ga »spustijo po strmini«, kar pomeni, da ima v trenutku, ko se to zgodi, 

hitrost nič. Trši oreh za učence je bil b) del 15. naloge, pri katerem so morali izračunati 

največjo kinetično energijo opazovanega telesa v dani točki. Le 34 učencev (17 %) je pravilno 

rešilo ta del naloge. Učenci uvrščeni v 1. razred (4,5 %) so pravilno nastavili račun in vstavili 

podatke, a so se zmotili pri računanju ali enoti. Nekaj učencev (5,5 % vzorca) je pravilno 

nastavilo račun za izračun največje kinetične energije v dani točki, pri tem so upoštevali 

enačbo     , a so vstavili napačen podatek za spremembo višine. Ti učenci najverjetneje 

niso usvojili, da je sprememba potencialne energije odvisna od višinske razlike med začetno 

in končno točko. Večina ostalih učencev (26,5 % vzorca) je poskušala največjo kinetično 

energijo vagončka s potniki izračunati direktno iz enačbe za izračun kinetične energije. Od 

omenjenih učencev jih 6 (3 %) podatka za hitrost ni vstavilo, kar 41 učencev (20,5 %) je 

vstavilo nepravilni podatek. Predvidevam, da so si podatek izmislili ali »prebrali« iz besedila 

naloge kot 18 oziroma 2 v nepravilnih enotah. Trije (1,5 %) učenci pa so imeli težave pri 

podatku za maso. Morda ti učenci niso dovolj razmislili in opazili, da se kinetične energije v 

tem primeru ne da izračunati direktno, ampak le preko spremembe potencialne energije. Pri c) 

delu 15. naloge je le peščica učencev (9,5 % vzorca) pravilno zapisala razlog, zakaj vagonček 

s potniki ne bi imel dovolj energije in le 16 učencev (8 %) naloge ni reševalo. Kar 71 učencev 

(43 %) ni navedlo razloga, zakaj vagonček ne bi imel zadostne energije, kot odgovor so 

vprašanje le ponovili v drugačni trdilni obliki. Sklepam, da nekateri od teh učencev razumejo, 

da se energija izgublja, vendar se pozabili na zaviralne sile. Obstaja tudi možnost, da so 

nekateri odgovor napisali le za to, da niso pustili naloge nereševane. Kar 52 učencev (26 %) je  

razlog, zakaj vagonček nima dovolj energije, povezalo s premajhno hitrostjo. Morda so 

predvidevali, da ima zaradi premajhne hitrosti, vagonček premalo kinetične energije. Učenci 

se verjetno niso spomnili, da delovanje zaviralnih sil. Dvainštirideset učencev z nepravilnimi 

odgovori (21 %) sem uvrstila razred z ostalimi odgovori. V tem razredu je 27 učencev 

navedeni razlog prepisalo iz besedila naloge in so razmišljali, da je klanec do točke C prestrm 

oziroma je točka C previsoko. Ostali odgovori v tem razredu so povezani z maso ali 

pospeškom vagončka s potniki. Učenci so pozabili na zaviralne sile, ki opravljajo negativno 

delo in s tem opazovano telo izgublja energijo. 

 

Kljub temu da nacionalno preverjanje znanja za učence nima selektivnega pomena pri vpisu 

na srednje šole, se mi zdi, da je pisanje le tega pomembno, saj učenci pridobijo realno 

informacijo o svojem znanju. Pri nalogah, vključenih v preizkus, morajo učenci razmišljati in 

svoje znanje uporabiti v konkretnih situacijah, ki so povezane s stvarmi v vsakdanji rabi. Prav 
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tako so nacionalni preizkusi pomembni, saj se z analizo njihovih rezultatov lahko izboljša 

kakovost učnih načrtov in s tem poučevanja v osnovni šoli.  
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