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POVZETEK 

 

Logika je področje matematike, ki se ukvarja s formalizacijo in z logičnim sklepanjem. V 

osnovni šoli, na razredni stopnji, je logika prisotna pri pouku matematike, pri matematičnih 

krožkih in tekmovanjih iz logike, na predmetni stopnji pa je logika zastopana tudi kot izbirni 

predmet. Naloge iz logike so specifične matematične naloge, ki praktično niso vključene v 

učbenikih, zato jih učitelji v glavnem ne posredujejo učencem.  

 

Diplomsko delo v teoretičnem delu obravnava definicije in znanje iz logike, pregled učnih 

načrtov iz matematike in logike, zgodovino logike, stavčno logiko, logično mišljenje ter 

reševanje problemov iz logike. V empiričnem delu pa diplomsko delo obravnava, kako uspešni so 

učenci pri reševanju preizkusa iz logike in če obstaja povezava med rezultati pri preizkusu iz 

logike ter zaključno oceno pri matematiki. 

Rezultati so pokazali, da so učenci, ki imajo višjo zaključno oceno pri matematiki, dosegli boljše 

rezultate pri preizkusu iz logike, največ se udeležujejo krožkov in tekmovanj iz matematike ter so 

najbolj  spodbujeni s strani učiteljev k udeleževanju matematičnih krožkov.  

 

KLJUČNE BESEDE: logika, matematika, logično mišljenje, problem, naloge iz logike 
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Knowledge of logic in association with knowledge of mathematics in fourth grade 

 

ABSTRACT 

 

Mathematical logic is a field of mathematics dealing with formalization and logical reasoning. At 

lower primary education level, logic is part of mathematics classes, mathematical after-school 

activities and logic competitions while at the higher primary education level logic is also offered 

as an elective class. Logical reasoning tasks are specific mathematical assignments that can rarely 

be found in textbooks; therefore, teachers hardly ever use them in classes.  

 

The theoretical part of this undergraduate thesis deals with definitions, the knowledge of logic, 

mathematics and logic curricula, the history of logic, sentence (mathematical logic), logical 

reasoning and the solving of logical problems. The empirical part focuses on students' success in 

logical reasoning tests and whether there is a connection between test results and final overall 

mathematics grade. 

The results indicate that pupils with a higher final mathematics grade also achieve a better grade 

in logical reasoning tests, more often take part in after-school activities and mathematics 

competitions and are more often encouraged by teachers towards after-school activities related to 

mathematics.  

 

KEY WORDS: logic, mathematics, logical reasoning, problem, logical tasks 
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1. UVOD 

 

Ko pomislim na tekmovanja iz logike ter Evropski matematični kenguru, katerih sem se 

udeleževala v osnovni šoli, se spomnim na svoje sošolce in sošolke, ki so se jih udeleževali 

skupaj z mano. Iz našega razreda se tekmovanj nismo udeleževali samo učenci, ki smo imeli pri 

matematiki odlično oceno, ampak je imel možnost vsak učenec, ki ga je logika zanimala. Že 

takrat sem opazila, da je kar nekaj učencev, ki so imeli pri matematiki sicer nižje ocene, dobilo 

dobre rezultate na tekmovanjih. Zelo sem bila ponosna na svoje učitelje, ki so svoje učence 

spodbujali, da so se udeleževali tekmovanj. Ko sem preko IPUM-a matematike hodila po šolah in 

s sošolkami vodila razne krožke, smo se ukvarjale tudi z logiko, zato sem zopet pomislila na 

svoja osnovnošolska leta in tekmovanja iz logike. Odločila sem se, da želim svoje diplomsko 

delo posvetiti logiki. 

 

Prebrala sem kar nekaj literature, da sem dobila vpogled v zgodovino logike in opredelila znanje 

iz logike ter ponovila stavčno logiko. Opredelila sem tudi logično mišljenje in reševanje 

problemov iz logike. Pregledala sem učne načrte, da bi videla, koliko vsebin iz logike vsebujejo. 

Sestavila sem preizkus iz logike in ga posredovala na različne šole v četrte razrede. Zanimalo me 

je, če bodo pri reševanju preizkusa uspešni tudi nekateri učenci, ki imajo pri matematiki nižje 

ocene. Na preizkusu znanja je bilo tudi nekaj splošnih vprašanj, s pomočjo katerih sem izvedela 

njihovo oceno pri matematiki, ali imajo radi matematiko in logiko, ali se udeležujejo tekmovanj 

iz matematike in logike, koliko časa na dan porabijo za učenje matematike in če jih učitelji 

spodbujajo k udeleževanju matematičnih krožkov. V empiričnem delu sem predstavila rezultate 

preizkusa. Primerjala sem jih z zaključno oceno pri matematiki in z vprašanji, ki so prav tako bila 

na preizkusu iz logike. Preizkuse iz logike sem ocenila s pomočjo tristopenjske lestvice (slabo, 

dobro, odlično). 

 

Pri raziskovanju sem uporabila kavzalno neeksperimentalno metodo raziskovanja. Kot inštrument 

sem uporabila preizkus znanja ter vprašalnik, za obdelavo rezultatov pa sem uporabila program 

SPSS. V vzorec sem vključila 113 četrtošolcev iz štirih ljubljanskih osnovnih šol. 
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1 O logiki 

Kaj je logika 

 

Logika je predmet pogovora in raziskovanja že dva tisoč let, zato obstaja kar nekaj definicij, ki jo 

opisujejo. Beseda »logika« izhaja iz grške besede »logos«, ki pomeni v našem jeziku »misel«, 

»beseda«, »um«, »bistvo«, »zakon« (Friškovec, 1980). Prav te pojme so za opis besede logika 

uporabili tudi Jerman in drugi avtorji. Friškovec (1980) pravi, da je logika zelo obširna veda; je 

raziskovalna (obravnava različne strukture logičnega sklepanja in zakone), teoretična in hkrati 

normativna veda (ugotovitve logike veljajo za norme mišljenja). Tudi Hegel (1991) pravi, da je 

predmet logike mišljenje, oziroma pojmovno mišljenje (Wilhem in Hegel, 1991). Ob vsem tem 

pa je logika tudi temeljna teorija dokazovanja (logika vsebuje sestavo pravil, s katerimi 

dokazujemo trditve ali napačnost nasprotnih trditev) in je zelo praktična veda (Friškovec, 1980). 

Po Nosanu (1995) je logika eksaktna znanost, s katero se naučimo strogosti mišljenja in je temelj 

kritičnega mišljenja (Nosan, 1995). 

 

Jerman (1979) trdi, da je ključni pojem vsake logike prav resničnost ali neresničnost. Logika 

resničnost predpostavlja, vendar brez nje pač ne gre. Resnica je v ujemanju med mislijo in 

predmetom misli, oziroma v ujemanju med mislijo in stvarnostjo. Povedni stavek, ki nekaj trdi ali 

zanika, je pravzaprav logični stavek. Le-ta je oblika stavka, ki ima to lastnost resničnosti ali 

neresničnosti (Jerman, 1979). »Prav tako pa logika proučuje tudi različne možne povezave izjav 

in izvaja iz tako sestavljenih izjav nove izjave.« (Prijatelj, 1982: 16.) Ugotavljanje resničnosti 

izjav so zelo pogoste naloge pri logiki. Učenci se naučijo simbolizacije; v katerem primeru je 

stavek resničen ter v katerih ni. Nato na podlagi podanih izjav ocenijo njihovo (ne)resničnost. 

 

Šuster (2000) pravi, da logika proučuje odnos logičnega sledenja med propozicijami, medtem ko 

Jerman pravi, da nam logika razlaga, kaj počnemo, ko neke stvari sklepamo. Funkcija logike naj 

bi bila v dokazovanju. Prav tako je logika poseben način mišljenja (formalni način), ker mislimo 
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v skladu z nekimi pravili (Jerman, 1979). Tudi učenec mora pri reševanju nalog iz logike 

utemeljiti svojo rešitev. Zato se pri krožkih iz logike pogovarjajo, kako so prišli do rešitve in drug 

drugemu predstavijo svoje razmišljanje. Najbolj obširno Jerman (1979) definira logiko kot 

»teorijo izhajanja enih stavkov iz drugih, bistveno pa je povezana s pomenom resnice. Zajema pa 

izkustvena (induktivna, verjetnostna) in deduktivna (logično narekovana) sklepanja« (prav tam: 

7). V induktivni logiki navajamo empirične, izkustvene podatke, zato trditve, ki izhajajo ena iz 

druge, so ali pa niso povsem zanesljive, resnične. Pri deduktivni logiki iz vseh stavkov, ki so 

zanesljivo resnični, izhajajo le resnične trditve. Vendar se je logika kot dedukcija razvila najprej 

in še vedno prevladuje, ker je bolj podvržena simbolizaciji odnosov, ki jih raziskuje in prikazuje 

na ta način (prav tam). 

Tudi Friškovec (1980) pravi, da je predmet logike logično izpeljevanje. »Logika pa je znanost o 

splošnih strukturah pravilnega logičnega izpeljevanja enih stavkov iz drugih ter o pravilih, v 

skladu s katerimi sodbe, pojme in sklepanja pravilno tvorimo oziroma izpeljujemo.« (Prav tam: 

18.) 

 

Jerman (1979) trdi, da ljudje znajo misliti logično, ne da bi logiko sploh poznali. Pravi, da se 

logičnega mišljenja ne naučimo sami preko predavanj in učbenikov, ampak se naučimo predvsem 

strogosti mišljenja. To pa je temelj kritičnega mišljenja (če kritično razmišljaš, ne verjameš 

argumentom avtoritete, ampak avtoriteti argumentov) (Jerman, 1979). S tem se strinja tudi Kalin 

(1982), ki pravi, da cilj poučevanja in učenja ni v mehanskem ponavljanju in utrjevanju, ampak v 

logičnem povezovanju gradiva, snovi, predmetov in spremljanju naučenega. Cilj učenja bi moral 

biti usposabljanje učencev za samostojno delo in učenje kritičnega razmišljanja (Kalin, 1982). 

Učenci lahko pri reševanju nalog iz logike ali s poslušanjem postopka, ki ga predstavi učitelj, 

zavirajo svoje ustvarjalno, tudi kritično mišljenje. Zato bi morali učitelji predstaviti širok spekter 

različnih nalog, kjer učenci iščejo rešitve na različne načine. Naloge iz logike bi morale biti 

dostopne vsem učencem, ne samo tistim, ki obiskujejo krožke. 

 

Logika po Berki (1971) proučuje del mišljenja, in sicer razsojanje ali sklepanje. To je dejavnost, s 

katero množimo naša spoznanja; od premis (spoznanja, ki jih že imamo) prehajamo k sklepom 

(spoznanja, ki nam še manjkajo). Na potek razsojanja vplivajo tudi različni psihološki momenti, 

invencijske prvine, celotno razpoloženje tistega, ki razsoja ipd. Zato različni ljudje izvajajo iz 
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istih premis iste sklepe na različne načine (Berka, 1971). Da se logika ne ukvarja s samim 

mišljenjem, ampak tudi z razsojanjem oziroma sklepanjem, se strinja tudi Friškovec (1980), ki 

pravi, da logika raziskuje razsojanje tudi v njegovi jezikovni podobi. Svoje misli in razsojanja 

torej sporočamo drugim preko jezika (Friškovec, 1980). Da je jezik sredstvo mišljenja, mišljenje 

pa predmet logike, pravi tudi Nosan (1995). 

 

Logika je zelo uporabna veda, ki se uporablja na veliko področjih in se povezuje z veliko 

predmeti. Poleg filozofije, matematike in psihologije se logika pojavlja tudi v medicini, pravu in 

tehniki. Nosan (1995) navaja, da je logika samostojna znanost, ki povezuje vse druge znanosti. 

Vseeno je prav glavno in najstarejše področje uporabe logike njena metodološka aplikacija (prav 

tam). »Metodologija je znanost o logičnih formah procesa spoznavanja in njihovi uporabi v 

znanosti, v znanstvenem raziskovanju; znanost o metodah, ki se uporabljajo v znanstvenem 

raziskovanju in prikazovanju rezultatov znanstvenega raziskovanja. Metoda pa je določen, 

smotrn, načrten postopek, ki ga uporabljamo, da bi dosegli nek cilj, uresničitev neke naloge.« 

(Friškovec, 1980: 34.) Vsaka znanost razvije svoje metode raziskovanja. Te pa ustrezajo 

predmetu raziskovanja glede na področje stvarnosti, ki ga raziskujejo. Nekaj primerov splošnih 

metod, ki jih uporablja vsaka znanost: analiza, sinteza, indukcija, dedukcija … Tudi logika je 

temelj znanstvenih metodologij in vseh raziskovanj stvarnosti (Friškovec, 1980). 

 

Zgodovina logike 

 

Friškovec (1980) nam v svoji knjigi razloži, da se logika ukvarja s formalnim načinom mišljenja, 

zato je Kant logiko imenoval formalna logika. Le-ta pa se je samostojno razvila na področjih 

Evrope in Azije (v Indiji), poznamo tudi kitajsko in arabsko logiko. Osredotočila se bom na 

logiko na področju Evrope (prav tam). 

Jerman (1979) razdeli logiko na štiri glavna področja: 

a) antično obdobje (od 4. stol. p.n.š. do 6. stol. p.n.š.), 

b) sholastično obdobje (od 11. do 15. stol.), 

c) tradicionalna logika (od 16. do 19. stol.), 

d) obdobje moderne, matematične ali simbolne logike (od sredine 19. stol. do danes). 
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Antično obdobje 

Logika se je začela ustvarjati v antični Grčiji, kjer so se v elatski filozofski šoli pogovarjali o 

logičnih problemih (Prijatelj, 1982). Tu so bili logični zakoni tudi zakoni stvarnosti, zakoni 

»biti«. PARMENID je v svoji ontologiji postavil princip identitete. Dejal je, »da je misliti isto kot 

biti, ali točneje, kar je resnično v mislih, je resnično tudi v stvarnosti« (Jerman, 1979: 14). Njegov 

naslednik ZENON (iz Italije) pa je »z logičnimi paradoksi na poseben način dokazoval nauk 

svojega učitelja. Iz trditev je izpeljal njihovo protislovje in tako dokazal njihovo natančnost« 

(prav tam: 14). Jezik in njegove logične ter slovnične oblike so raziskovali sofisti, ki so prav tako 

zaslužni za razvoj logike. Preučevali so tudi retoriko oziroma nauk o govorništvu. Učili so, da je 

vse relativno in da ni objektivnega, za vse veljavnega spoznanja. Za nastanek logike je zaradi 

svojega iskanja objektivnega spoznanja pomemben SOKRAT. Objektivno spoznanje omogočajo 

pojmi; v besedah izražena bistva stvari. »Sokrat je iznašel posebno vrsto pojmovne indukcije, ko 

na temelju raziskovanja posameznih primerov pridemo do tega, kar je skupno mnogim 

pogumnim dejanjem – to je bistvo ali pojem hrabrosti. Izumil je tudi definicijo; postopek za 

določitev vsebine pojma in odnosov med pojmi.« (Prav tam: 15.) Pojmovno filozofijo (samo v 

pojmih je možno objektivno spoznanje, ki pa nato velja za vse ljudi) je še naprej razvijal njegov 

učenec PLATON. Njegovo razmišljanje je pripomoglo h kasnejši prvi sistematizaciji logike. 

ARISTOTEL, ki je t. i. oče formalne logike, je uveljavil splošno veljavne logične zakone; izdelal 

je formalno logični sistem, ki ga sestavljajo logični zakoni, grajen pa je aksiomatično (na podlagi 

logičnih pravil je mogoče iz nekaj stavkov izpeljati vse druge). Prvi je logične probleme obdelal z 

vidika stavčne oblike (prav tam). Izumil je silogistiko, »ki je tričlensko deduktivno sklepanje, kjer 

iz dveh logičnih stavkov – premis sklepamo na tretji stavek – sklep. Stavke silogizma tako 

izpeljujemo ene iz drugih – sklepe iz premis« (Nosan, 1995: 13). Jerman (1979) pravi, da je 

silogistika tudi iz zakonov sestavljen sistem logike imen ali terminov, zato jo imenujemo tudi 

terminska logika. Friškovec (1980) omeni tudi megarsko-stoično šolo, ki je osnovala stavčno 

logiko. Začetnik te šole je bil EUKLID, nadaljevali so jo EUBULID in drugi, ki so odkrivali 

paradokse. Izjave so obravnavali kot resnične ali neresnične, razdelili so jih na enostavne in 

sestavljene. Enostavne izjave so afirmacije in negacije, k sestavljenim izjavam pa sodijo 

implikacija, konjunkcija, ekskluzivna in inkluzivna disjunkcija (prav tam). HRIZIP je naredil prvi 

aksiomatski sistem enostavnih in sestavljenih stavkov. Iz petih aksiomov (izhodiščnih trditev) je 
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izpeljal vse pomembne stavčno-logične zakone in tako izhajal iz najmanjšega števila trditev, nato 

pa iz njih izpeljal vse, kar je mogoče (Jerman, 1979). 

 

Sholastično obdobje 

Najpomembnejši logiki v obdobju sholastike so bili ALBERT VELIKI, TOMAŽ AKVINSKI in 

PETER HISPAN (Jerman, 1979). »Osrednji interes so bili semiotični problemi, torej problemi 

sintakse in semantike (sintaksa se ukvarja z odnosi med znaki, semantika pa z odnosi med znaki 

in njihovimi denotati - to, kar označujejo).« (Friškovec, 1980: 73.) Svojo logiko so razvijali v 

metajeziku, to je jezik, ki govori o logiki. Izostrili so problem logične forme in nato razvijali 

nekatere stavčno-logične probleme in izpopolnili stavčno-logično tehniko. Ukvarjali so se z 

modalno logiko in ob tem odprli vrsto novih problemov. Uporabljali so šest glavnih standardnih 

modusov: možno, nemožno, resnično, neresnično, slučajno, nujno in razvili teorijo posledic (prav 

tam). 

 

Tradicionalna logika 

Sholastika je bila strogo deduktivistično usmerjena, saj je kot kriterij resnice vpeljala pojem božje 

avtoritete in s tem tudi vero v človeško avtoriteto. Tudi v obdobju tradicionalne logike se je 

dedukcija še vedno ohranjala le v matematični obliki (Jerman, 1979). V tem obdobju se je 

razvijala predvsem neformalna logika, težnja po poenostavljanju logike je povzročila pojavljanje 

prvih učbenikov logike (Friškovec, 1980). Najpomembnejši logik tega obdobja je bil Peter 

RAMUS, ki je opozarjal na pomembnost govorništva oziroma retorike. Logika naj bi imela dve 

funkciji: naj bi izumljala argumente (neko tezo dokažeš tako, da izumiš trditve, ki jo podprejo) ter 

sodila (uporabiš in upravičiš že obstoječe argumente) (Jerman, 1979). Njegova logika je s svojo 

retorično usmeritvijo vplivala tudi na razvoj pravne logike. Nov element v logičnih prizadevanjih 

tega časa je vnesel Francis Bacon VERULAMSKI s svojo teorijo, da samo induktivno spoznanje 

vodi k novemu spoznanju (Friškovec, 1980). Vredno in veljavno je samo spoznanje, ki temelji na 

zbranem in urejenem gradivu. Vsi so čedalje bolj verjeli, da sta edini pravi avtoriteti razum in 

empirični, izkustveni dokaz. Logika zaradi empirizma in racionalizma spremeni predmet 

formalne logike. Logika postane veščina pravilnega mišljenja in tako prvenstveno normativna 

disciplina (Jerman, 1979). Znanstvena metodologija je torej predmet logike, utemelji pa jo Rene 

DESCARTES. Preko Descartesa, Bacona, Locka, Huma, Berkleya, Kanta, Milla in drugih se 
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logika razvija v metodološki, psihologistični in metafizični smeri (Friškovec, 1980). HEGEL si je 

prizadeval, da bi logika postala vsebinska disciplina. LEIBNIZ je v metodologiji znanosti 

poudarjal predvsem analizo, razčlenitev. Vse pojme in operacije bi bilo mogoče označiti z znaki 

in nato računati z njimi kot v matematiki s številskimi znaki. S tem bi prišli do vseh možnih 

resnic in pojmov. Logika tako postane veščina računanja oziroma matematična logika (Jerman, 

1979). 

 

 

Obdobje moderne, matematične ali simbolne logike 

Vsakemu pojmu ali enostavni misli bi moral pripadati poseben znak, s povezavo teh znakov bi 

lahko rešili vse probleme, ki so povezani z vsemi pomeni izrazov in stavkov. Uporaba računanja 

pri vseh sklepanjih ali izpeljevanjih je še druga misel, ki se je iz prejšnjega obdobja prenesla še v 

simbolno logiko. Normalen, med seboj povezan razvoj simbolne logike, se začne z Georgom 

Boolom, ki stavčno in razredno logiko uporabi kot pomožno metodo za dokazovanje 

matematičnih stavkov. Njegova logika je bila že povsem formalizirana, njegovo delo pa so 

nadaljevali JEVONS, SCHRÖDER, FREGE, PEANO, PEIRCE in drugi (Jerman, 1979). Frege je 

»prvi aksiomatiziral klasično stavčno logiko (ki uporablja dve logični vrednosti: resničnost in 

neresničnost), da bi iz logike izpeljal matematiko« (prav tam, 1979: 25), to pa je poskušal tudi 

RUSSEL. GÖDEL je odkril, da iz logike ni mogoče izpeljati vse matematike, tako kot iz 

matematike ni možno izpeljati logike. Možno pa je to storiti za posamezne dele aritmetike in 

algebre. Tehnično-praktično vrednost logike danes uporabljamo že povsod; stavčno logiko 

uveljavljamo tudi na področjih elektrotehnike in kibernetike, saj je logična podlaga vsem 

računalnikom. Klasična logika je bila bolj podlaga drugim tipom logike, stavčna logika je osnova 

vsem drugim logikam, pa tudi metodologiji znanstvenega mišljenja (prav tam). 
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Osnove stavčne logike 

 

Stavčna logika je osnova sodobne teorije izpeljevanja. »Predmet stavčne logike so logične 

operacije s stavki, sestavljenimi stavki oziroma stavčne zveze, stavkotvorne partikule, ki rabijo za 

tvorjenje novih stavkov iz stavkov, kombinacije stavčnih zvez oziroma stavčna vezja, 

ugotavljanje resničnosti tvorjenih stavkov itn.« (Friškovec, 1980: 230.) Argument ima svojo 

logično vrednost, oziroma svoj resničnostni faktor (1, če je resničen ali 0, če je neresničen). 

Stavek imenujemo tudi izjava, ki jo imenujemo s črkami, npr. A, B, C ipd. Izjave lahko med sabo 

povezujemo z različnimi vezniki, tako nastane sestavljena izjava (Jerman, 1979). Ogledali si 

bomo naslednje izjavne povezave: negacija, konjunkcija, disjunkcija, implikacija in ekvivalenca. 

 

NEGACIJA 

Z besedico »ne« ali z besedno zvezo »ni res, da« neko izjavo zanikamo. S tem dobimo novo 

izjavo, ki je negacija (zanikanje) dane izjave. Če je dana izjava pravilna, je njena negacija 

nepravilna in obratno; če je dana izjava nepravilna, je njena negacija pravilna (Prijatelj, 1982). 

Če je A dana izjava, bomo za njeno negacijo zapisali ¬A. 

Primer: 

A: Jure ima brata. 

¬A: Jure nima brata. 

 

Izjava A je pravilna natanko tedaj, ko je ¬A nepravilna in ¬A je pravilna natanko tedaj, ko je A 

nepravilna: 

A ¬A 

1 0 

0 1 

Preglednica 1: Negacija
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KONJUNKCIJA 

Konjunkcija je sestavljena izjava, ki jo dobimo, če dve izjavi povežemo z besedico »in«. 

Sestavljena izjava je pravilna samo takrat, kadar sta obe delni izjavi pravilni. V vsakem drugem 

primeru je izjava nepravilna (Prijatelj, 1982). 

Za veznik »in« bomo uvedli simbol Λ, A in B pa sta poljubni izjavi. 

Primer: 

A: Vladimir ima svetle lase. 

B: Vladimir ima modre oči. 

A Λ B: Vladimir ima svetle lase in modre oči. 

 

Konjunkcija A Λ B je pravilna natanko tedaj, ko sta pravilni obe delni izjavi A in B. Konjunkcija 

A Λ B je nepravilna v vsakem drugem primeru: 

A B A Λ B 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

Preglednica 2: Konjunkcija 

 

DISJUNKCIJA 

Disjunkcija je sestavljena izjava, ki jo dobimo, če dve izjavi povežemo z besedico »ali«. 

Poznamo izključujočo ali ekskluzivno disjunkcijo in vključujočo ali inkluzivno disjunkcijo. 

Izključujoča disjunkcija pravi, da je lahko pravilna samo ena izjava, ne pa obe, medtem ko 

inkluzivna disjunkcija omogoča pravilnost ene ali obeh izjav (Šuster, 2000). Npr. Simona ima 

rojstni dan v petek ali v soboto. Tu gre za ekskluzivno disjunkcijo, saj ima Simona lahko rojstni 

dan samo na en dan. Primer inkluzivne disjunkcije pa je Tjaša ima mačko ali pa psa. Tjaša ima 

lahko mačko ali psa, lahko pa ima mačko in psa. Veznik »ali« bomo pri inkluzivni disjunkciji 

označili s simbolom V, pri ekskluzivni disjunkciji pa s simbolom V. A, B, C in D pa bodo 

primeri izjav. 
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Primer inkluzivne disjunkcije: 

A: Tjaša ima mačko. 

B: Tjaša ima psa. 

A V B: Tjaša ima mačko ali psa. 

 

Sestavljena izjava A V B je pravilna samo v primeru, ko je pravilna vsaj ena od izjav A in B. 

Nepravilna pa je, ko sta obe delni izjavi A in B nepravilni: 

A B A V B 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

Preglednica 3: Primer inkluzivne disjunkcije 

 

Primer ekskluzivne disjunkcije: 

A: Simona ima rojstni dan v petek. 

B: Simona ima rojstni dan v soboto. 

A V B: Simona ima rojstni dan v petek ali v soboto. 

 

Sestavljena izjava A V B je pravilna samo v primeru, ko je pravilna samo ena od delnih izjav A 

in B. V nasprotnih primerih je sestavljena izjava nepravilna: 

A B A V B 

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

Preglednica 4: Primer ekskluzivne disjunkcije 
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IMPLIKACIJA 

Implikacija je sestavljena izjava dveh delnih izjav z besedicama »če ... potem« (v primeru da A 

tedaj B; ob hipotezi, da A, B; kadar je res A, B; samo če A, B; ob pogoju, da A, B). Prva delna 

izjava (A) se imenuje hipoteza, druga delna izjava (B) pa sklep. Hipoteza in sklep sta lahko v 

različnih odnosih, npr. kot razlog in posledica, vzrok in učinek ipd (Prijatelj, 1982). Npr. Če bo 

Marko zdrav, bo naredil domačo nalogo. Hipoteza je, če bo Marko zdrav. Sklep pa je, da bo 

naredil domačo nalogo. Se pravi, če bo zdrav, bo naredil domačo nalogo in implikacija bo 

pravilna. Prav tako bo pravilna, če ne bo zdrav, pa bo nalogo vseeno naredil, saj je izpolnil 

obljubo. Pravilna bo tudi v primeru, če ne bo zdrav in tudi naloge ne bo naredil. Nepravilna bo 

samo v primeru, če bo Marko imel čas, naloge pa ne bo naredil, saj bo s tem prekršil obljubo. 

Delni izjavi sta v tem primeru označeni z A in B, veznik implikacije z →, implikacija te 

sestavljene izjave pa A → B. 

Primer: 

A → B: Če bo Marko zdrav (A), bo naredil domačo nalogo (B). 

 

Sestavljena izjava A → B je napačna natanko tedaj, ko iz pravilne hipoteze sledi napačen sklep. 

V vseh ostalih primerih je sestavljena izjava A → B resnična: 

A B A → B 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 1 

Preglednica 5: Implikacija 

 

EKVIVALENCA 

Ekvivalenca je sestavljena izjava iz dveh delnih izjav, povezanih z besedno zvezo »če in samo 

če«, ali tudi »tedaj in samo tedaj ko« (Prijatelj, 1982). V primeru Verena gre lahko na izlet, če in 

samo če bo pridna, bo ekvivalenca pravilna samo v dveh primerih: če bo Verena pridna in bo šla 

na izlet ali pa Verena ne bo pridna in tudi ne bo šla na izlet. Takoj ko bo Verena šla na izlet, pa ni 

bila pridna ali bo pridna, pa ne bo šla na izlet, bo ekvivalenca napačna, saj se nismo držali 
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dogovora z njo. Delni izjavi bomo označili z A in B, simbolna oznaka ekvivalence naj bo ↔, 

sestavljena izjava pa bo A ↔ B. 

Primer: 

A ↔ B: Verena gre lahko na izlet (A), če in samo če bo pridna (B). 

 

Sestavljena izjava A ↔ B je pravilna samo v primeru, ko sta pravilni ali nepravilni obe delni 

izjavi A in B. Takoj ko je ena od izjav pravilna, druga pa nepravilna, je ekvivalenca napačna: 

A B A → B 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

Preglednica 6: Ekvivalenca 

 

2.2 Matematika in logika v osnovni šoli 

 

Matematika nas spremlja na vsakem koraku. Na vrtu sadimo po nekem zaporedju, prav tako 

zlagamo tudi stvari v stanovanju, v omare, na mizo. Ko kupujemo, se srečujemo s cenami, 

računanjem, primerjanjem. Ko hodimo, se držimo nekega ritma, če tečemo, se spreminja hitrost 

(Zabret, 2014).  

 

 

Najprej bom predstavila pojme matematika, logika in matematična logika iz matematičnih 

leksikonov. 

 

»Matematika je znanost, ki obravnava strukture, forme, količine in odnose med abstraktnimi 

objekti.« (Kavkler, Potočnik in Vadnal, 2008: 108.) Druga definicija pravi, da je matematika 

znanost, ki preučuje lastnosti števil in odnose med njimi ter prostor. Je jezik, ki vsebuje števila in 

simbole, s katerimi ponazarja odnose med količinami, obravnava prostorske oblike in številske 
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odnose realnega sveta. V grščini matematika pomeni znanost, učenje, naučiti se. Matematika ima 

pomembno vlogo tudi v vsakdanjem življenju (Kubale, 2003). 

 

»Logika je veda o razmišljanju in je področje matematike, ki se ukvarja s formalizacijo in 

natančnostjo matematičnega razmišljanja. V ta namen je bil ustvarjen jezik (simbolizacija), v 

katerem je mogoče pregledno prikazati logične povezave. Poleg tega so izdelali tudi pravila, s 

katerimi iz danih formul in nizov znakov pridemo do novih formul oz. nizov znakov. S tem je 

zagotovljena natančnost logičnega sklepanja.« (Leksikon matematika, 2002: 199.)  

 

»Matematična logika je moderna logika, ki uporablja pri raziskovanju nekatere matematične 

metode, pri čemer rabi vseskozi jezik znakov ali simbolov; v tem se razlikuje od starejše, 

tradicionalne logike.« (Kavkler, Potočnik in Vadnal, 2008: 108.) 

 

Po svojem značaju in zgodovini je formalna logika zelo podobna matematiki. Nastanek moderne 

logike je povzročila potreba po postavljanju matematike na trden logični temelj, razvijali pa so jo 

matematiki. »Nekateri nazori podrejajo matematiko logiki, drugi logiko matematiki in tretji 

štejejo matematiko za različno, samostojno področje. Pri analizi odnosov med matematiko in 

logiko moramo razlikovati predvsem troje raziskovalnih področij: raziskovanje abstraktnih 

računov, raziskovanje temeljev matematike in logiko samo. Med temi področji ima logika kot 

teorija odnosov izhajanja čisto jasen samostojen položaj.« (Berka, 1971: 213, 215, 216.) Čeprav 

sta si moderna logika in matematika med seboj zelo podobni in se v nekaterih pogledih zelo 

prepletata, sta vseeno samostojni vedi z vsaka svojim predmetom raziskovanja. Matematika je 

znanost o številih, strukturah prostorov in o zvezah med njimi, medtem ko gre pri logiki za 

odnose logičnega izhajanja stavkov iz stavkov. Vseeno pa je logika kot teorija odnosov izhajanja 

prisotna v vsaki vedi, tudi v matematiki. 

 

Hafner pravi, da jasnih meja med logičnimi ugankami in matematičnimi zabavnimi nalogami 

pravzaprav ni. Logična uganka naj bi vsebovala vse podatke, s pomočjo katerih z logičnim 

sklepanjem pridemo do rešitve. Matematične razvedrilne naloge rešujemo s pomočjo osnovnih 

računskih operacij, poznati moramo tudi odnose med števili in temeljne geometrijske pojme. 



Tavčar, T. (2014). Znanje iz logike v povezavi z znanjem iz matematike pri četrtošolcih. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

14 

 

Vendar je tudi za reševanje matematičnih razvedrilnih ugank nujno logično mišljenje 

(Kordemski, 1991). 

 

Torej, logika je zelo povezana z matematiko in lahko bi rekli, da je veliko nalog odvisnih od 

matematičnega znanja, ki ga je potrebno uporabiti med reševanjem nalog. Vendar pa so si naloge 

iz logike med seboj zelo različne. Veliko nalog je takšnih, ki ne zahtevajo znanja iz matematike 

in določenih matematičnih postopkov, ampak logično razmišljanje. Otroci povežejo informacije, 

operirajo samo z njimi in z razmišljanjem pridejo do nenadne rešitve. Takšno mišljenje bi morali 

spodbujati, saj nam pride prav tudi v vsakdanjem življenju, ko se soočamo z različnimi težavami. 

 

Logika v učnem načrtu na razredni stopnji 

 

Že Kalin (1982) je v svoji knjigi jasno izrazil svoje mnenje o poučevanju logike v šolstvu. Cilj 

logike naj bi bil učenca naučiti bolje razmišljati, misliti kritično in samostojno. Smisel 

poučevanja logike je, da znanje logike vpliva na samostojno razmišljanje, učenci bolj razumejo 

vse, s čimer se srečajo v življenju, hkrati pa jih opozarja na tipične napake (prav tam). 

V učnem načrtu pod didaktičnimi priporočili operativnih ciljev in vsebin prvega izobraževalnega 

obdobja najdemo: »Logika in jezik nista ločeni vsebini, ampak imata pomembno mesto v vseh 

matematičnih vsebinah. Z vsebinami tega sklopa naj bi učitelji spodbujali učenčev kognitivni 

razvoj, hkrati pa naj bi se učenci naučili pravilnega in natančnega izražanja« (Učni načrt, 2011: 

20). Logika je torej čedalje bolj pomembna in cenjena. Vsi se lahko zavedamo praktičnosti logike 

pri izobraževanju in pri vsakdanjem življenju. 

 

Učni načrt za matematiko 

Učni načrt je sestavljen iz opredelitve predmeta, splošnih ciljev, operativnih ciljev in vsebin, 

standardov znanja in didaktičnih priporočil. Pregledala sem učni načrt, da bi ugotovila, ali 

predpisane teme matematike vključujejo logiko. 

 

Že v opredelitvi predmeta najdemo stavek: »Pri pouku matematike spodbujamo različne oblike 

mišljenja, ustvarjalnost, formalna znanja in spretnosti ter učencem omogočamo, da spoznajo 

praktično uporabnost in smiselnost učenja matematike« (Učni načrt, 2011: 4). Kot smo spoznali v 
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prvem delu diplomskega dela, logika spodbuja mišljenje in podaja praktično uporabnost in 

iznajdljivost tako v vsakdanjem učenju kot pri pouku matematike. 

 

V splošnih ciljih najdemo: »Učenci pri pouku matematike razvijajo matematično mišljenje: 

abstraktno-logično mišljenje in geometrijske predstave. Matematična kompetenca vključuje 

matematično mišljenje (logično mišljenje in prostorsko predstavo), matematično pismenost in 

poudarja vlogo, ki jo ima matematika v vsakdanjem življenju« (prav tam: 5). Za razliko od 

prejšnjega učnega načrta iz leta 2006 je logično mišljenje torej v splošnih ciljih predmeta 

matematike. 

Cilj »Učenci pri pouku matematike oblikujejo matematične pojme, strukture, veščine in procese 

ter povezujejo znanje znotraj matematike in tudi širše« (prav tam: 5) bi lahko povezali z logičnim 

mišljenjem, saj bi povezovanje znanja znotraj matematike in tudi širše, lahko pomenilo 

raziskovanje in reševanje logičnih problemov. Tudi v ciljih »Učenci pri pouku matematike 

razvijajo uporabo različnih matematičnih postopkov in tehnologij, spoznavajo uporabnost 

matematike v vsakdanjem življenju ter spoznavajo matematiko kot proces ter se učijo 

ustvarjalnosti in natančnosti« (prav tam: 5) najdemo povezave z logiko. Z reševanjem logičnih 

problemov učenci razvijajo uporabo matematičnih postopkov. V vsakdanjem življenju 

spoznavajo uporabnost matematike in logike ter skozi spoznavanje matematike kot proces 

spoznavajo tudi logiko. 

V sklopu splošnih ciljev piše tudi: »V osnovni šoli v okviru matematične kompetence v skladu z 

naštetimi splošnimi cilji razvijamo sklepanje, posploševanje, abstrahiranje, raziskovanje in 

reševanje problemov« (prav tam: 6). Pod raziskovanje in reševanje problemov bi lahko spadale 

naloge iz logike, saj je za raziskovanje in reševanje logičnih nalog potrebno logično mišljenje. 

 

Operativni cilji in vsebine so razdeljeni na tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Osredotočila se 

bom na teme, kjer je bila omenjena logika. Učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pri 

temi aritmetika in algebra »prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih 

računskih operacij« (prav tam: 13). Te osnovne računske operacije uporabljajo pri reševanju 

logičnih problemov. Pod temo 'druge vsebine' najdemo sklop 'logika in jezik'. Tako učenci 

»razvijajo natančno in pravilno izražanje, se učijo iskanja potrebnih podatkov iz preglednic in 

prikazov ter sami predstavljajo podatke v preglednicah in s prikazi ter razvijajo problemsko 
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občutljivost oziroma zaznavo problema v matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju« 

(prav tam: 17). Učenci se morajo pri reševanju logičnih nalog organizirati in temeljito razmisliti, 

kako se bodo naloge lotili. Pogosto uporabijo nek sistem, preglednice in prikaze, da si lažje 

predstavljajo dane podatke. Zato so logične naloge dobra nadgradnja matematičnih nalog, pri 

katerih je potrebno uporabiti sistematično znanje. 

V drugem izobraževalnem obdobju so pod temo druge vsebine zapisani cilji: »Učenci v drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju uporabljajo orodja za zbiranje in predstavitev podatkov, 

razvijajo občutljivost za zaznavo problema v matematičnih in drugih kontekstih, spoznavajo, 

razvijajo in uporabljajo različne strategije pri reševanju problemov (sistematično reševanje, 

metoda poskušanja ipd.), razvijajo bralne strategije, razvijajo bralne sposobnosti: bralno 

razumevanje, odnos do branja, interes za branje,  razpravljajo o potrebnih in zadostnih podatkih v 

nalogi,  raziskujejo kombinatorične situacije ter razvijajo različne metode reševanja 

kombinatoričnih problemov (metoda poskušanja), razvijajo ustvarjalnost ob reševanju besedilnih 

nalog z več rešitvami in pri iskanju ter uporabi različnih poti do rešitev, preiskujejo vzorce in 

razvijajo matematično mišljenje« (prav tam: 37). Učenci morajo za reševanje logične naloge znati 

zbrati podatke in jih analizirati, razbrati morajo problem, presoditi kateri način reševanja 

problema bo najbolj primeren ter ob vsem tem razvijajo mišljenje. V teh ciljih vidim veliko 

povezave z logiko in reševanjem logičnih nalog. Matematika kot predmet nas uči logično 

razmišljati in nas pripravlja na to že ob samih vsebinah pri pouku. V drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju tako pod druge vsebine spet spadata logika in jezik in z njima sklop 

množice, kjer učenci »uporabljajo pojma množica in podmnožica ter grafično prikažejo odnos 

množice in podmnožice« (prav tam: 37). 

 

Najpomembnejši dejavnosti s področja logike na razredni stopnji sta razvrščanje in urejanje. 

Učenci v prvih štirih razredih razvrščajo elemente na eno ali dve lastnosti in jih tako umestijo v 

množice. Določijo skupno lastnost in ob razvrščanju predmetov presojajo, kateri spadajo v 

določeno skupino in kateri ne. Pri pogovoru so previdni, da uporabljajo primeren jezik. 

Razvrščajo s pomočjo puščičnega, Euler-Vennovega, Carrollovega in drevesnega prikaza (Janc, 

2008). »V petem razredu se na ravni jezika obravnava temeljne pojme iz teorije množic 

(množica, podmnožica, unija, presek in prazna množica). Pri prikazu množic in odnosov med 

njimi pa uporabljamo Euler-Vennov, Carrollov in drevesni prikaz. Prikaze naj bi znal učenec 
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izpolniti in jih nato tudi prebrati oziroma tolmačiti.« (Prav tam: 39.) Obravnavajo tudi že 

kompleksnejše problemske situacije, pri katerih je število podatkov večje. Oblikujejo več skupin 

in uporabljajo lestvice. Tudi Jančeva je poudarila, da je pri oblikovanju nalog pomembno, da so 

podatki iz njihovega vsakdanjega življenja (igrače, hrana, živali ipd.), med naloge pa umestimo 

tudi različne matematične pojme, kot so na primer liki in geometrijska telesa. Te prikaze 

uporabljamo tudi pri reševanju matematičnih problemov, zato to področje spada pod logiko (prav 

tam). 

Primer: V zavetišču, kjer so samo mačke in psi, šest živali nosi ovratnico. Od tega dve mački 

nosita ovratnico. Dve mački in trije psi ne nosijo ovratnice. Koliko živali je v zavetišču? 

 

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pod drugimi vsebinami logike in jezika ni, kar seveda 

ne pomeni, da niso vključene v pouk matematike. V sklopu matematični problemi in problemi z 

življenjskimi situacijami, ki sem ga že omenila kot povezanega z logiko, je pri reševanju 

besedilnih nalog (problemov) poudarek na branju z razumevanjem. 

 

Izbirni predmet logika 

V zadnjem triletju devetletne osnovne šole si učenci izberejo tri različne izbirne predmete, 

izbirajo pa med družboslovno-humanističnim sklopom predmetov in naravoslovno-tehničnim 

sklopom predmetov. Iz posameznega sklopa si lahko izbere največ dva predmeta (17. člen ZOŠ). 

Izbirni predmeti so eno, dve ali tri-letni ter niso vezani na razred. Če učenec želi, lahko tudi 

vsako leto zamenja izbirni predmet. Tako so lahko v isti skupini učenci različnih razredov 

zadnjega triletja. Izbirni predmeti lahko pomenijo nadgradnjo in poglabljanje znanja pri 

predmetu, lahko povezujejo znanja različnih predmetov oziroma področij, pri drugih lahko 

učenec ali učenka zasleduje svoje poklicne in izobraževalne interese, lahko pa pomenijo nove 

predmete. Logika spada pod naravoslovno-tehnični sklop predmetov, in sicer v skupino 

predmetov, ki pomenijo nadgradnjo in poglabljanje znanja pri predmetu. 

 

Splošni cilji predmeta (Učni načrt, 2002: 6) 

Z vsebino in metodami poučevanja učenci pridobivajo osnovne logične pojme in se usposobijo za 

njihovo uporabo: 

 razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja, 
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 usposabljajo se za vztrajno in urejeno delo, 

 uporabljajo logiko pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju ter vsakdanjem 

življenju in tehniki, 

 pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč, 

 razlikujejo argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja, 

 razvijajo govor (retorika). 

 

Socializacijski cilji predmeta (Učni načrt, 2002: 6) 

Z metodami predmeta učenci: 

 razvijajo sposobnosti medsebojnega komuniciranja, 

 jasno in argumentirano izražajo svoje misli, 

 spoznavajo miselne sposobnosti drugih, 

 se usposabljajo za timsko delo, 

 se kritično odzovejo na neargument. 

 

Operativni cilji predmeta (Učni načrt, 2002: 7, 8) 

Sedmi razred: učenec loči enostavne izjave od sestavljenih. Zna določiti vrednost sestavljenih 

izjav, če pozna vrednost enostavnih izjav. Zna zanikati sestavljene izjave. Zna rešiti logične 

naloge in s sklepanjem utemeljuje rešitev. Obvlada temeljni pravili sklepanja. Zna sestaviti 

preprosto logično nalogo iz tabelarično podanih podatkov. 

Osmi razred: učenec zna zanikati izjave oblike vsak ... in vsaj en ... Utrjujemo znanje izjavnih 

povezav iz 7. razreda. Učenec loči dobro in pomanjkljivo razlago. 

Deveti razred: spoznavamo uporabnost računalniških programov za poučevanje in učenje logike. 

Spoznavamo izrazne možnosti simbolnega jezika. 

 

Logika v učnem načrtu se povezuje  z urejanjem množic, razvrščanjem, reševanjem problemov in 

z razvijanjem logičnega mišljenja. Izbirni predmet logika pa se bolj povezuje z logiko, ki sem jo 

predstavila pri zgodovini logike in s filozofijo. Je bolj tradicionalna, učenci pa rešujejo naloge, v 

katerih spoznajo implikacijo, konjunkcijo, negacijo, disjunkcijo, ekvivalenco in ostale operacije s 

stavki. 
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Tekmovanja iz logike 

Tekmovanja iz logike so eno najbolj množičnih tekmovanj iz znanja. Državna tekmovanja iz 

znanja logike, logičnega mišljenja in lingvistike potekajo že od leta 1986. Krožki in tekmovanja 

otroke spodbujajo k raziskovanju in jih učijo logičnega razmišljanja ter odločanja. Tudi člani 

ZOTKS (Zveza za tehnično kulturo Slovenije) pravijo, da so te kompetence ene najbolj 

pomembnih sposobnosti in veščin sodobnega človeka na vseh področjih dela in življenja. 

Tekmovanje je dvostopenjsko (šolsko in/ali državno). Državno tekmovanje za osnovne šole je 

enako za vse in poteka ob istem času na različnih krajih po Sloveniji. Učenci so razdeljeni v 

skupine. Prva skupina (do 3. razreda), druga skupina (4. in 5. razred) in tretja skupina (6. razred) 

potekajo le na šolski ravni.  Ostale na šolski in državni ravni, vsak razred tvori svojo skupino. 

»Tekmovanje iz znanja logike organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v 

sodelovanju s šolami. Za strokovnost tekmovanja je odgovorna Komisija ZOTKS za logiko, za 

organizacijo pa ZOTKS« (5. člen Pravilnika o tekmovanju iz znanja logike). Komisija tako 

pripravi naloge za šolsko tekmovanje, zraven pa tudi točkovnik. Naloge, točkovnik in rešitve 

komisija objavi na spletni strani ZOTKS dva dni pred tekmovanjem. Šole prejmejo geslo, se 

prijavijo na spletno stran in pripravijo dokumente za tekmovanje. Šolsko tekmovanje iz logike je 

izbirno tekmovanje, kjer so učenci lahko izbrani za udeležbo državnega tekmovanja. Tekmovalci, 

ki so zasedli prvo mesto na šolskem tekmovanju, so avtomatično prijavljeni na državno 

tekmovanje. Naprej pa se lahko uvrstijo tudi tekmovalci, ki jih na podlagi doseženih rezultatov 

določi Komisija. 

 

Cilji tekmovanja iz znanja logike so (2. člen Pravilnika o tekmovanju iz znanja logike): 

• širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja na področju logike in lingvistike, 

• spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja logike in lingvistike nad zahtevnostjo 

rednega šolskega programa, 

• primerjanje znanja med učenci na področju logike in lingvistike, 

• popularizacija logike in lingvistike ter izbirnega predmeta logika, 

• odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja drugih znanj in logike, 

• odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za logično mišljenje in lingvistiko, 

• motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja logike in lingvistike, 
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• spodbujanje mladih k logičnemu razmišljanju in odločanju 

(http://www.zotks.si/www/portal/sl/stran.asp?id_strani_var=843&id_tema=840). 

 

Tudi testi s tekmovanja Evropski matematični kenguru vsebujejo naloge iz logike. Tekmovanje 

poteka od leta 1994, med ustanovnimi državami tega projekta pa je bila tudi Slovenija, ki uspešno 

sodeluje še danes. Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije tako vsako leto 

organizira tekmovanje za učence in dijake. Avtorji, ki so zbrali naloge s tega tekmovanja, so v 

predgovoru zapisali, da reševanje teh matematičnih nalog vodi učenca v logično mišljenje, ob 

tem pa se naučijo novih strategij reševanja problemov (Dolinar, Felda & Željko, 2014). 

 

2.3 Logično mišljenje in reševanje problemov iz logike 

 

»Mišljenje je najkompleksnejši kognitivni proces, predstavlja višjo raven kognicije, namreč 

uporabo predelanih informacij in kognitivnih reprezentacij za reševanje problemov. Osnova 

mišljenja so torej predstave, pojmi in druge kognitivne reprezentacije, pogosto organizirane v 

sklope kognitivnih shem.« (Musek, 2005) Gledano širše, k mišljenju spadajo vsi spoznavni 

procesi, ki potekajo v delovnem spominu, to so presojanje, odločanje, priklic informacij iz 

spomina. V ožjem pomenu je mišljenje odkrivanje novih povezav in odnosov med informacijami 

in izkušnjami, ki jih imamo (Musek, Pečjak, 1992). Glede na odnos do stvarnosti ločimo 

realistično in domišljijsko mišljenje. Pri prvem upoštevamo stvarna dejstva, sem spada reševanje 

problemov. Pri drugem kombiniramo dejstva glede na subjektivne dejavnike, kot npr. želje in 

čustva. Sem spada domišljija (izmišljanje, otroška igra, sanjarjenje) (Musek, Pečjak, 2001). Med 

osnovne enote mišljenja spadajo predvsem predstave in pojmi. Predstave imajo nazorni značaj. 

Da se pojavijo, ne potrebujejo izvornega dražljaja in so zgolj miselnega pomena. Mišljenje je 

povezano z govorom in jezikom, saj se sporazumevamo z besedami. Pojmi predstavljajo stvarne 

ali namišljene pojave, nekaj simbolizirajo. Z mišljenjem ustvarimo nek svoj svet, model 

stvarnosti, s katerim lahko v mislih manevriramo in si zamišljamo nove odnose. Tako smo bolj 

uspešni pri reševanju problemov. Poznamo pojme, ki imajo konkreten pomen ter abstraktne 

pojme (Musek, 2005). Razvoj mišljenja teče kot spreminjanje notranjih struktur mišljenja, saj 

http://www.zotks.si/www/portal/sl/stran.asp?id_strani_var=843&id_tema=840
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mora v že obstoječe strukture vpeljati nove izkušnje, strukture. Tako jih preoblikuje ali pa ustvari 

nove. To spreminjanje zmoti ravnotežje ali ekvilibrium, h kateremu človek teži. To naredi s 

pomočjo procesa asimilacije in akomodacije (Musek, Pečjak, 2001). 

 

Ključna komponenta človekovega mišljenja je logično razsojanje in izpeljevanje izjav iz drugih 

izjav. Pri dedukciji iz splošnih izjav izpeljemo posamezne. Iz lastnosti, ki veljajo za neko 

skupino, množico, sklepamo na posamezen primer. Pravilnosti, ki izhajajo iz deduktivnega 

sklepanja, ne smemo enačiti z resničnostjo ali veljavnostjo, saj lahko iz lažnih premis logično 

izpeljemo resnične zaključke. Pri induktivnem sklepanju iz nekaj lastnosti sklepamo na ostalo in 

posplošujemo na celoten razred, skupino. Pogosto miselno presojanje pa je sklepanje po 

analogiji, kjer iz posameznih primerov sklepamo na posamezne primere na podlagi podobnosti 

(Musek, 2005). Naše mišljenje ne ravna vedno v skladu z logičnimi pravili. Na naša sklepanja in 

odločitve vplivajo tudi izkušnje, stališča, želje, čustva in predsodki (Musek, Pečjak, 2001). 

»Fizično in logično matematično spoznanje vsebujeta ukvarjanje s predmeti. Fizično spoznanje o 

predmetih se pridobi z različnimi dejavnostmi, kot so dotikanje, dviganje, stiskanje, porivanje, 

metanje itn. Logično matematično spoznanje pa zahteva usklajevanje mentalnih in fizičnih 

dejavnosti.« (Labinowicz, 1989: 137.) 

 

Probleme rešujemo s pomočjo miselnih struktur in miselnih operacij. Miselne strukture so vse, s 

čimer mislimo; pojmi, predstave, izjave ipd. S pomočjo miselnih operacij primerjamo miselne 

strukture in jim premikamo lokacijo v problemskem prostoru. To je pot od začetnega do 

končnega stanja problema. Končno stanje problema je rešitev. Ko rešujemo problem, se 

odločamo, na kakšen način bomo uporabili miselne operacije. To imenujemo miselna strategija 

(Musek, Pečjak, 2001). Pri logičnih nalogah je odvisno, kakšno strategijo bo učenec izbral za 

reševanje nekega problema. Veliko učencev sicer rešuje takšne naloge s pomočjo poskusov in 

napak, vendar mu vzame veliko več časa, da pride do rešitve, kot če se naloge loti sistematično in 

zraven uporablja določene miselne strategije. Učencem bi morali pokazati uporabo miselnih 

strategij in načinov, kako se lotiti nekega logičnega problema in jih spodbujati, da bi reševali čim 

več takšnih nalog. Takšno znanje in uporaba strategij jim lahko pomaga tudi pri drugih predmetih 

in na splošno v vsakdanjem življenju. 
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Reševanje problemov postane bolj avtomatično, ko pridobimo več specifičnega znanja, predvsem 

proceduralnega, saj zavestno uporabimo manj splošnih strategij. Omenila bom splošne strategije, 

ki jih lahko uporabimo pri različnih pristopih k reševanju problemov. Prva je identificiranje 

problema in obravnavanje vseh možnosti in razpoložljivih podatkov, ki so na voljo. Druga je 

definiranje ciljev in predstavljanje problema, za kar moramo usmeriti svojo pozornost na 

pomembne podatke in poskrbeti, da razumemo vse prisotne besede in pojme. Tretja je 

raziskovanje vseh možnih strategij reševanja. V četrti napovemo rezultate in smo aktivni, dejavni. 

V peti vrednotimo naše delo, pogledamo na celotno pot reševanja problema in se poskušamo 

naučiti čim več (Woolfolk, 2002). 

 

Jaušovec (1991) opozarja na dve najpogostejši napaki pri reševanju problemov. Prva je ozkost 

našega mišljenja; možgani poskušajo reševati probleme na načine, ki so mu blizu in so že bili 

večkrat uporabljeni. Druga napaka nastane zaradi omejenih zmogljivosti našega delovnega 

spomina. Ko rešujemo problem, neustrezno uporabljamo naše znanje. Problemi pogosto 

zahtevajo, da hkrati upoštevamo več informacij, kot pa jih lahko obdeluje naš delovni spomin. 

Reševanje problemov naj bi izboljšali tako, da si najprej uredimo informacije in si ustvarimo 

sliko celote in problem ponazorimo z modelom. Med reševanjem spreminjamo reprezentacijo 

problemskega prostora, si zastavljamo prava vprašanja, v pravilnost naših zamisli tudi 

podvomimo, svoj spoznavni proces ves čas sledimo in ga vrednotimo. O problemu se 

pogovarjamo tudi z drugimi in upoštevamo njihovo mnenje. S končno odločitvijo počakamo 

toliko časa, da smo prepričani v pravo pot in ob tem upoštevamo svoja čustva (prav tam). 

 

Razvoj logičnega mišljenja 

Višje in logične stopnje mišljenja se začnejo v fazi konkretnih operacij, saj takrat otrok  razvije 

nove sposobnosti za takšno razmišljanje, pridobi jih z dozorevanjem in s pomočjo fizičnih ter 

socialnih izkušenj. Vse to jim omogoči priložnost za ekvibrilacijo. Vseeno pa so stopnje le 

povprečje, kar pomeni, da lahko otrok določeno stopnjo doseže prej ali kasneje. Pri pouku 

matematike moramo upoštevati prav to; otroci na razredni stopnji so ravno na koncu 

predoperacionalne stopnje (prvi razred), na prehodu (drugi razred) in na stopnji konkretnih 

operacij (tretji, četrti in peti razred). Verjetno bodo določeni otroci v prvem razredu že dosegli 



Tavčar, T. (2014). Znanje iz logike v povezavi z znanjem iz matematike pri četrtošolcih. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

23 

 

stopnjo konkretnih operacij, medtem ko je določeni otroci ne bodo niti v drugem ali celo v 

tretjem. Isto velja za peti razred in prehod na stopnjo formalnih operacij (Labinowicz, 1989). 

 

Za otroke v predoperacionalni stopnji je značilna centracija; ne morejo upoštevati dveh dimenzij 

hkrati, zato jim oblika predmeta predstavlja velik pomen. Otroci na stopnji konkretnih operacij 

pridobijo naslednje logične sposobnosti: kompenzacija, identiteta, reverzibilnost. Kompenzacija 

pomeni, da so sposobni upoštevati dva kriterija hkrati in da lahko en kriterij nadomesti drugega. 

Identiteta je sposobnost vključevanja identitete v utemeljevanje. Zaradi te sposobnosti se otroci v 

stopnji konkretnih operacij, za razliko otrok v  predoperacionalni,   zavedajo procesa 

transformacije, ki se zgodi nekemu predmetu. Ireverzibilnost je lastnost, ki jo odražajo otroci v 

predoperacionalni stopnji, saj ne zmorejo obrniti procesa, ki se je zgodil nekemu predmetu. 

Otroci v fazi konkretnih operacij pa poznajo reverzibilnost, ki je obračanje fizičnih akcij v obe 

smeri. Konkretne operacije so torej te povezave in reverzibilne akcije, ki so prisotne ob fizičnih 

predmetih. Klasifikacija je združevanje podobnih predmetov. Otrok v predoperacionalni stopnji 

ima težave pri dojemanju povezav in skupnih točk med skupinami predmetov, medtem ko otrok v 

stopnji konkretnih operacij lahko uvrsti predmete glede na dva kriterija in utemelji svojo izbiro, 

se pravi je sposoben razredne inkluzije. Seriacija je urejanje po vrstnem redu. Otrok v 

predoperacionalni stopnji ureja predmete tako, da se osredotoči le na en vidik v problemu, 

medtem ko se otrok v stopnji konkretnih operacij osredotoči na dva problema istočasno, kar je 

decentracija. V predoperacionalni stopnji je otrokov lastni pogled na svet edini, ki ga razumejo in 

si ga predstavljajo. Njihov pogled na svet pa je egocentričen. Zdi se jim, da se vse zgodi z 

razlogom in vsaka posledica ima svoj vzrok. Za razlago neke logične zveze uporabljajo svoja 

merila, razlage pa so sestavljene iz medsebojno nepovezanih dejstev. Otrok v stopnji konkretnih 

operacij razume, da druge osebe lahko stvari vidijo iz drugačnega zornega kota in to upoštevajo. 

Njihove razlage postajajo vse bolj logične (Labinowicz, 1989). 

 

Hutler (2014) v svojem članku omeni Piageta, ki pravi, da vse znanje izvira iz človekovega 

delovanja na svet, predvsem pa naj bi to veljalo za logično-matematično razumevanje. Izkušnje iz 

logično-matematičnega področja otrok pridobi predvsem ob soočenju s predmeti, ko jih ureja, 

prestavlja, razvršča in ocenjuje njihove količine. Otrok te izkušnje pridobi že v vrtcu, kasneje 

počasi vedno bolj dojema dejanja, s katerimi deluje na te predmete in ugotavlja odnose med 
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predmeti in dejanji. Hutler (2014) navaja Gardnerja, ki pravi, da otrok prehaja od predmetov k 

trditvam. Od dejanj prehaja k odnosom med njimi, od čutil in gibanja pa k abstrakciji. Na koncu 

preide do višin logike in znanosti. V drugi triadi učenci torej prehajajo od dejanj k odnosom med 

dejanji in tudi že k abstraktnim nalogam in primerom. Hutler (2014) spet povzema, da zasnove 

vseh področij mišljenja (logično, matematično in znanstveno) nastanejo v delovanju majhnih 

otrok, ko se igrajo s konkretnimi predmeti v svojem svetu (prav tam). Zato bi morali s takšnimi in 

drugačnimi nalogami začeti že zelo zgodaj; v vrtcu, da otroci to mišljenje razvijajo še naprej, mi 

pa stopnjujemo naloge in iz konkretnih primerov prehajamo na abstraktne. Učenci pa so tako že 

vajeni takega načina razmišljanja. 

 

Znanje matematike je osnova za razvoj logičnega mišljenja, to je »sposobnost razmišljanja, 

analiziranja, abstrahiranja, posploševanja …, koristi nastajanju racionalnih kvalitet mišljenja in 

njihovega izražanja (natančnost, jasnost, jedrnatost), razvoju sposobnosti opazovanja, pozornosti, 

intuicije, zbranosti, vztrajnosti in urejenosti. Zato moramo matematiko in stil mišljenja, ki ji je 

lasten, nedvomno obravnavati kot bistven element kulture sodobnega človeka« (Kovač, 2004: 

177). Kovačeva podpira dejstvo, da je potrebno učenčevo mišljenje spodbujati in razvijati že zelo 

zgodaj. Upoštevati je potrebno njihovo razvojno stopnjo in jih postopoma učiti analiziranja, 

povzemanja, sklepanja. Matematični način mišljenja je uporaben tudi v drugih dejavnostih in na 

drugih področjih. Pouk matematike naj bi bil bolj uspešen, če se pri pouku upošteva sposobnosti 

vsakega učenca in se uporablja primerne znanstvene postopke. Če tega učenci ne usvojijo, imajo 

pri matematiki težave. Kovačeva se zaveda tudi pomanjkljivosti v šolskih učbenikih, v katerih ni 

dovolj poudarka na znanstvenih postopkih in pravilnosti njihove uporabe (prav tam, 2004). 

Matematični način mišljenja je torej predpogoj za reševanje matematičnih in logičnih nalog. Če 

ima učenec pri tem težave, težko rešuje naloge, saj mora pri tem uporabljati različne metode in 

postopke, da pride do rešitve. 

 

 

Logika in jezik 

Logika se pojavi nekaj let pred jezikom. Ko otroci delajo s konkretnim materialom, zraven 

izražajo svoje logično mišljenje. To se zgodi še preden obvladujejo podobne probleme na 

verbalnem predoperacionalnem nivoju. Otrok že na senzomotorični stopnji pred razvojem govora 
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kaže neko vrsto inteligentnega obnašanja, ki deluje kot »logika v akcijah«. Govor naj bi imel 

začetke v otrokovem usklajevanju aktivnosti. Govor tako izhaja iz vzorcev odkrivanja in iz 

akcijskih vzorcev, ki napovedujejo otrokovo usvajanje govora. Akcijski vzorci, ki so ključni za 

inteligentno aktivnost, se ne prenesejo takoj na miselni nivo, saj se jih morajo ponovno naučiti. 

Zaradi tega pride do zaostajanja verbalnega razumevanja za fizičnim (t. i. govor za logiko). 

 

V senzomotorični stopnji (do sedmega leta starosti) logika med delovanjem pripravlja podlago za 

pojav govora. V predoperacionalni stopnji pa semi-logika vpliva na otrokovo izgradnjo govora. V 

stopnji konkretnih operacij mišljenje postane logično (operacionalno). Prisotnost logične misli 

tako vpliva na razvoj govora. Na uporabo jezika vpliva tudi povečana miselna sposobnost. 

Vseeno je govor le sredstvo za izražanje misli, ni pa mišljenje samo. Zato govor ne razvija 

logičnega mišljenja in sam zase ne pojasnjuje misli. 

Določene izraze in logične besede otroci razumejo le v določenih kontekstih in njihov besedni 

zaklad je omejen na specifično uporabo v okviru njihovega pojmovnega okvira. Jezik je poln 

izrazov o logičnih odnosih, kljub temu se logična misel ne  more razvijati le s poučevanjem 

jezika. Jezik je torej pa potreben za razvoj logike. Ima tudi pomembno vlogo pri izgrajevanju 

miselnih struktur, sploh na stopnji formalnih operacij. Jezik pripomore k družbenemu 

uravnavanju preko stika z okoljem, na tak način pa razvija logično mišljenje (Labinowicz, 1989). 

 

Jezik je torej zelo pomemben za razvoj logike. Učenci morajo nalogo dobro razumeti, da 

spoznajo, kaj le-ta zahteva in iščejo rešitve. Jezik je tako pomemben za razumevanje naloge in 

tudi potem, ko morajo razložiti rešitev ter kako so prišli do nje. Velika verjetnost je, da določeni 

učenci ne rešijo nalog, ker je ne razumejo in ne vedo, kaj le-ta zahteva. Če bi jim nalogo npr. 

razložili, bi jo morda potem rešili. Zato je jezik zelo pomemben in učitelji bi morali spodbujati 

učence, da si širijo besedni zaklad in jim ponujati različne naloge z različnimi vsebinami. 

 

Logično mišljenje je torej zelo povezano s samim razvojem mišljenja, spodbujati in razvijati ga je 

potrebno že zelo zgodaj. Učitelji bi morali učence spodbujati k reševanju različnih nalog, uporabi 

različnih strategij in se ob tem veliko pogovarjati, da bi učenci znali besedno opredeliti težave in 

načine reševanja. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev problema 

Logika je področje matematike, ki se ukvarja s formalizacijo in z logičnim sklepanjem. V šolstvu 

je logika prisotna pri pouku matematike, pri matematičnih krožkih in tekmovanjih iz logike, na 

predmetni stopnji pa najdemo tudi logiko kot izbirni predmet. Naloge iz logike so specifične 

matematične naloge, ki niso toliko zastopane v učbenikih, zato jih učitelji ne dajejo učencem. 

Menim, da je logično mišljenje pomembno za vsakdanje življenje. 

V svojem diplomskem delu bi rada ugotovila, kako uspešni bodo učenci pri reševanju nalog iz 

logike in če obstaja povezava med visokimi rezultati pri preizkusu iz logike ter višino ocene. 

Mislim, da bodo pri reševanju preizkusa uspešni tudi nekateri učenci, ki imajo pri matematiki 

nižje ocene. Zato bi morali vse otroke spodbujati k udeleževanju matematičnega krožka in krožka 

iz logike. 

Želim pridobiti rezultate iz znanja logike ter jih primerjati z učenčevimi ocenami pri matematiki. 

Ta podatka bi rada primerjala tudi z odgovori na vprašanja, ki jih bom zastavila učencem o 

logiki, krožkih, spodbudi učiteljev in podobno. 

 

3.2 Cilji in raziskovalna vprašanja 

Cilja diplomske naloge sta: 

- opredeliti znanje iz logike, 

- predstaviti rezultate raziskave, ki ugotavljajo povezanost matematičnega znanja z 

znanjem iz logike pri četrtošolcih. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Ali bodo učenci z višjimi ocenami pri matematiki dosegli visoke rezultate pri preizkusu 

znanja iz logike in učenci z nižjimi ocenami pri matematiki dosegli nižje rezultate pri 

preizkusu znanja iz logike? 
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2. Ali bodo učenci, ki imajo radi matematiko, dosegli visoke rezultate pri preizkusu znanja 

iz logike? 

3. Ali bodo učenci, ki imajo radi logiko, dosegli visoke rezultate pri preizkusu znanja iz 

logike? 

4. Ali se učenci, ki imajo višje ocene pri matematiki, udeležujejo krožka logike in tekmovanj 

iz logike? 

5. Ali se učenci, ki bodo dosegli visoke rezultate pri preizkusu znanja iz logike, udeležujejo 

krožka logike in tekmovanj iz logike? 

6. Ali se učenci, ki imajo visoke ocene pri matematiki, udeležujejo tekmovanj iz 

matematike? 

7. Kdo porabi več časa za učenje matematike; učenci, ki so bili uspešni, ali manj uspešni pri 

preizkusu znanja iz logike? 

8. Ali so učenci, ki imajo višje ali nižje ocene pri matematiki, spodbujeni s strani učiteljev k 

udeleževanju matematičnih krožkov? 

9. Ali obstaja povezava med uspešnostjo na preizkusu znanja iz logike in spodbudo učiteljev 

k udeleževanju matematičnih krožkov? 

10. Kako uspešni so bili učenci pri reševanju posameznih nalog iz logike? 

 

3.3 Raziskovalna metoda 

Merilni inštrumenti 

Sestavila sem preizkus znanja, na katerem so bile naloge iz logike ter nekaj splošnih vprašanj, s 

pomočjo katerih sem izvedela njihovo oceno pri matematiki, ali imajo radi matematiko in logiko, 

ali se udeležujejo tekmovanj iz matematike in logike, koliko časa na dan porabijo za učenje 

matematike ter ali jih učitelji spodbujajo k udeleževanju matematičnih krožkov. Nato sem 

rezultate pri nalogah iz logike primerjala z njihovimi ocenami iz matematike in z odgovori na 

vprašanja. S pomočjo vprašanj na vprašalniku pa sem izvedela njihovo oceno pri matematiki, ali 

imajo radi matematiko in logiko, ali se udeležujejo tekmovanj iz matematike in logike, koliko 

časa na dan porabijo za učenje matematike ter ali jih učitelji spodbujajo k udeleževanju 

matematičnih krožkov. Preizkus znanja je v prilogi. 
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Vzorec 

V vzorec je bilo vključenih 113 četrtošolcev iz štirih ljubljanskih osnovnih šol. 24 učencev in 

učenk obiskuje Osnovno šolo Dravlje, 36 učencev in učenk Osnovno šolo Kolezija, 30 učencev 

in učenk Osnovno šolo Miška Kranjca, 23 učencev in učenk pa obiskuje Osnovno šolo Šentvid. 

Pred odhodom na šolo sem najprej pridobila dovoljenje ravnateljice, da lahko učenci rešujejo moj 

preizkus znanja, ter potrditve učiteljic, da lahko preizkuse znanja izvedem pri učencih v njihovem 

razredu. 

 

Zbiranje podatkov 

Pri raziskovanju sem uporabila kavzalno neeksperimentalno metodo raziskovanja. Kot inštrument 

sem uporabila preizkus znanja ter vprašalnik. Na preizkusu znanja so bila vprašanja odprtega, na 

vprašalniku pa zaprtega tipa. Preizkus znanja je vseboval 7 različno zahtevnih nalog iz logike, 

vprašalnik pa 6 različnih vprašanj. Pri določenih nalogah je bilo potrebno razmisliti in upravljati s 

podatki, pri drugih je bilo potrebno računati. Naloge so bile iz različnih vsebin, vendar razumljive 

učencem, saj so bile iz vsakdanjega življenja.  

Učenci so preizkuse znanja reševali v šoli, in sicer eno šolsko uro. Med reševanjem sva jih 

spremljali učiteljica ali jaz. Pozorni sva bili, da so učenci preizkuse reševali sami. Na večini šol 

sem imela na voljo eno šolsko uro med poukom matematike ali pa po pouku. Učiteljice so 

zapustile razred, sama sem se predstavila, učencem razložila, zakaj sem tam in razdelila liste z 

nalogami. Poudarila sem, da potrebujem podatke za raziskavo in da naj med seboj ne prepisujejo. 

Razred sem pazljivo opazovala, odgovorila sem na določena vprašanja, če česa niso razumeli. Na 

eni šoli so se odločili, da bodo podatke pridobili sami in sem rešene preizkuse znanja samo prišla 

iskat. Pred tem sem jih opozorila, naj bodo med reševanjem zraven, da bodo učenci res reševali 

sami. 

 

Obdelava podatkov 

Za ocenjevanje preizkusov iz logike sem izbrala tristopenjsko lestvico. Rešene preizkuse sem 

ocenila slabo, dobro ali odlično. Možnih doseženih točk je bilo 10. Ker so bili rezultati precej 

nizki, sem spremenila kriterij. Od 0 do 2 doseženi točki je pomenilo slabo. Kdor je prejel od 3 do 

5 točk, je list rešil dobro. Tisti učenci, ki so prejeli vsaj 6 točk, pa so preizkus rešili odlično. Vse 
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podatke, ki sem jih dobila na preizkusih in vprašalniku, sem vnesla v program SPSS in med njimi 

iskala povezave. 

 

3.4 Rezultati in interpretacija 

Predstavila bom rezultate raziskovanja glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

1. raziskovalno vprašanje 

 

1. Ali bodo učenci z višjimi ocenami pri matematiki dosegli visoke rezultate pri preizkusu 

znanja iz logike in učenci z nižjimi ocenami pri dosegli nižje rezultate pri preizkusu 

znanja iz logike? 

 Ocena na preizkusu iz 

logike 

Skupaj 

Slabo Dobro Odlično 

Zaključna ocena 

pri matematiki 

2 
Število 1 0 0 1 

Odstotek 1,8% 0,0% 0,0% 0,9% 

3 
Število 12 2 0 14 

Odstotek 21,4% 4,7% 0,0% 12,4% 

4 
Število 29 15 3 47 

Odstotek 51,8% 34,9% 21,4% 41,6% 

5 
Število 14 26 11 51 

Odstotek 25,0% 60,5% 78,6% 45,1% 

Skupaj 
Število 56 43 14 113 

Odstotek 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Preglednica 7: 1. raziskovalno vprašanje 

 

Samo 14 učencev je preizkus znanja rešilo odlično, od tega jih bo 11 (78,6 %) imelo zaključno 

oceno pri matematiki 5, trije pa oceno 4 (21,4 %). 43 učencev je preizkus rešilo dobro, od tega 26 

učencev z oceno 5 (60,5 %), 15 učencev z oceno 4 (34,9 %) ter dva učenca z oceno 3 (4,7 %). 56 

učencev je preizkus znanja rešilo slabo. 14 učencev bo imelo oceno 5 (25,0 %), 29 učencev oceno 

4 (51,8 %), 12 učencev oceno 3 (21,4 %) ter en učenec oceno dve (1,8 %). 

S pomočjo rezultatov lahko odgovorimo na prvo vprašanje. Skoraj tri četrtine učencev, ki bo 

imelo oceno 5, so preizkus znanja rešili dobro ali odlično. Dobro ali odlično pa je preizkus rešilo 
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več kot polovica učencev, ki bo imelo oceno 4. Od 15 učencev, ki bodo imeli oceno 2 ali 3, sta 

dva učenca rešila preizkus dobro, ostali pa slabo. Lahko rečemo, da je večina učencev, ki imajo 

višje ocene pri matematiki, rešila preizkus znanja iz logike dobro. To pomeni, da obstaja 

povezava med uspešnostjo pri matematiki z uspešnostjo pri logiki. Večina učencev, ki bi imela 

pri matematiki nižje ocene, je pri preizkusu znanja dosegla nižjo oceno. Vseeno pa ne smemo 

zanemariti učencev z oceno 4, ki so preizkus rešili dobro in odlično, ter seveda dveh učencev z 

oceno 3, ki sta preizkus  znanja tudi dobro rešila. Torej moramo spodbujati vse učence, da se 

udeležujejo krožkov in tekmovanj iz logike, da učenci presodijo, če so v logiki lahko uspešni in 

jo razvijajo ne glede na oceno pri matematiki. 

 

2. raziskovalno vprašanje 

 

 
Preglednica 8: 2. raziskovalno vprašanje 

 

87 učencev je odgovorilo, da imajo radi matematiko. 8 učencev matematike ne mara, 18 učencev 

se ni moglo odločiti. Od učencev, ki imajo radi matematiko, jih je 12 rešilo preizkus odlično 

(13,8 %), 40 učencev je preizkus rešilo dobro (46,0 %) in 35 učencev slabo (40,2 %). Od 8 

učencev, ki nimajo radi matematike, je eden celo pisal odlično (12,5 %), eden dobro (12,5 %) ter 

6 slabo (75,0 %). Od 18 učencev, ki se niso mogli odločiti, je spet eden pisal odlično (5,6 %), dva 

dobro (11,1 %) ter 15 učencev slabo (83,3 %). 

2. Ali bodo učenci, ki imajo radi matematiko, dosegli visoke rezultate pri preizkusu 

znanja iz logike? 

 Ocena na preizkusu iz logike Skupaj 

Slabo Dobro Odlično 

Ali ima rad/-

a matematiko 

Da 
Število 35 40 12 87 

Odstotek 40,2% 46,0% 13,8% 100,0% 

Ne 
Število 6 1 1 8 

Odstotek 75,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

Ne morem se 

odločiti 

Število 15 2 1 18 

Odstotek 83,3% 11,1% 5,6% 100,0% 

Skupaj 
Število 56 43 14 113 

Odstotek 49,6% 38,1% 12,4% 100,0% 
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Preden odgovorimo na vprašanje, lahko vidimo, da ima manj kot polovica učencev, ki ima rada 

matematiko, pravzaprav slabše ocenjen preizkus znanja. Malo več kot polovica učencev, ki ima 

rada matematiko, ima dobro ocenjen preizkus znanja, 12 učencev pa je preizkus rešilo odlično in 

imajo radi matematiko. Lahko rečemo, da imajo na splošno učenci radi matematiko, ne glede na 

to, ali so pri logiki uspešni ali ne. Večina učencev, ki matematike nima rada ali pa se niso mogli 

odločiti, so v večini preizkus iz logike opravili slabo. Ne smemo zanemariti tistih nekaj učencev, 

ki nimajo radi matematike ali pa se ne morejo odločiti, preizkus pa so opravili dobro ali odlično. 

Takšne učence bi morali še bolj spodbujati, saj je logika del matematike in bi jim morda skozi 

naloge iz logike lahko približali matematiko. 

 

3. raziskovalno vprašanje 

 

3. Ali bodo učenci, ki imajo radi logiko, dosegli visoke rezultate pri preizkusu znanja iz 

logike? 

 Ocena na preizkusu iz 

logike 

Skupaj 

Slabo Dobro Odlično 

Ali ima rad/-a 

logiko 

Da 
Število 22 22 12 56 

Odstotek 39,3% 39,3% 21,4% 100,0% 

Ne 
Število 21 10 1 32 

Odstotek 65,6% 31,2% 3,1% 100,0% 

Ne morem se 

odločiti 

Število 13 11 1 25 

Odstotek 52,0% 44,0% 4,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 56 43 14 113 

Odstotek 49,6% 38,1% 12,4% 100,0% 
Preglednica 9: 3. raziskovalno vprašanje 

 

Od 56 učencev, ki imajo radi logiko, je 12 učencev preizkus rešilo odlično (21,4 %), 22 učencev 

dobro (39,3 %) in 22 učencev slabo (39,3 %). 32 učencev je odgovorilo, da nimajo radi logike. 

Od teh je en učenec preizkus rešil odlično (3,1 %), 10 učencev dobro (31,2 %) in 21 učencev 

slabo (65,6 %). 25 učencev se ni moglo odločiti, od tega je en učenec rešil preizkus znanja 

odlično (4,0 %), 11 učencev dobro (44,0 %) in 13 učencev slabo (52,0 %). 

Polovica učencev ima torej rada logiko, polovica je nima ali pa se ne more odločiti. Skoraj vsi, ki 

so preizkus opravili odlično, imajo tudi radi logiko. Očitno se zavedajo, da jim gre dobro in 
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uživajo v reševanju nalog. Večina učencev, ki ima rada logiko, je preizkus znanja iz logike rešila 

slabše ali dobro. Verjetno radi rešujejo naloge in so jim zanimive, manjka pa jim vaje ter 

utrjevanja. Tudi sicer je največ učencev, ki so preizkus znanja rešili slabše ali dobro, odgovorilo, 

da imajo radi logiko. Večina učencev, ki logike nima rada, je preizkus znanja rešila slabo ali 

dobro. Tudi med učenci, ki se niso mogli odločiti, ali imajo logiko radi ali ne, je bila večina 

učencev, ki so preizkus rešili slabše ali dobro. Presenečena sem bila, da je bilo toliko učencev, ki 

jim gre logika dobro, v skupinah učencev, kjer logike nimajo radi ali pa se ne morejo odločiti. Ti 

učenci bi lahko nadgrajevali svoje spretnosti pri logiki in bili še uspešnejši. Ker je ne marajo, se 

verjetno tudi ne udeležujejo krožkov ali pa tekmovanj. Morda učitelji ne dajejo dovolj zanimivih 

nalog, primerov in spodbude. 

 

4. raziskovalno vprašanje 

 

4. Ali se učenci, ki imajo višje ocene pri matematiki, udeležujejo krožka logike in 

tekmovanj iz logike? 

 Udeležba krožkov in 

tekmovanj iz logike 

Skupaj 

Da Ne 

Zaključna ocena pri 

matematiki 

2 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,0% 100,0% 100,0% 

3 
Število 1 13 14 

Odstotek 7,1% 92,9% 100,0% 

4 
Število 9 38 47 

Odstotek 19,1% 80,9% 100,0% 

5 
Število 28 23 51 

Odstotek 54,9% 45,1% 100,0% 

Skupaj 
Število 38 75 113 

Odstotek 33,6% 66,4% 100,0% 
Preglednica 10: 5. raziskovalno vprašanje 

 

Od 51 učencev, ki bo imelo matematiko 5, se krožka in tekmovanj iz logike udeležuje 28 učencev 

(54,9 %). 47 učencev bo imelo matematiko 4, od teh se krožka ter tekmovanj udeležuje le 9 

učencev (19,1 %). Od 14 učencev, ki bodo imeli matematiko 3, se krožka in tekmovanj iz logike 
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udeležuje le en učenec. En učenec, ki bo imel matematiko 2, pa se krožka in tekmovanj ne 

udeležuje. 

Od učencev, ki bodo imeli matematiko 5, se krožka in tekmovanj iz logike udeležuje le dobra 

polovica, kar pomeni, da se jih ne udeležujejo vsi učenci, ki bodo imeli pri matematiki odlično 

oceno. Tudi od učencev, ki bodo imeli matematiko 4, se jih udeležuje manj kot ena četrtina. To je 

zame zelo presenetljiv rezultat. Pričakovala sem, da se učenci, ki imajo višje ocene tudi 

udeležujejo krožka in tekmovanj. Morda imajo preveč drugih obveznosti ali pa jim logika ni bila 

predstavljena kot zanimiva in praktična vsebina. Odgovorimo lahko še, da se učenci, ki imajo 

nižje ocene pri matematiki, po večini ne udeležujejo krožka in tekmovanj iz logike. 

 

5. raziskovalno vprašanje 

 

5. Ali se učenci, ki bodo dosegli visoke rezultate pri preizkusu znanja iz logike, 

udeležujejo krožka logike in tekmovanj iz logike? 

 Ali se udeležuje krožka in 

tekmovanja logike 

Skupaj 

Da Ne 

Ocena na 

preizkusu 

iz logike 

Slabo 
Število 14 42 56 

Odstotek 25,0% 75,0% 100,0% 

Dobro 
Število 15 28 43 

Odstotek 34,9% 65,1% 100,0% 

Odlično 
Število 9 5 14 

Odstotek 64,3% 35,7% 100,0% 

Skupaj 
Število 38 75 113 

Odstotek 33,6% 66,4% 100,0% 
Preglednica 11: 5. raziskovalno vprašanje 

 

Od 14 učencev, ki so preizkus rešili odlično, se krožka in tekmovanj udeležuje le 9 učencev (64,3 

%). 43 učencev je preizkus rešilo dobro, od teh se samo 15 udeležuje krožka in tekmovanj iz 

logike (34,9 %). Od 56 učencev, ki so preizkus rešili slabo, se 14 učencev udeležuje krožka in 

tekmovanj iz logike (25,0 %). 

 

Lahko rečemo, da se kar nekaj učencev, ki so preizkus opravili odlično ali dobro, udeležuje 

krožka in tekmovanj iz logike. Po rezultatih sodeč se marsikateri učenec, ki je bil pri mojem 
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preizkusu znanja iz logike uspešen, ne udeležuje krožka in tekmovanj iz logike. Zelo sem 

presenečena, da se kar 35,7 % učencev, ki so preizkus znanja opravili odlično, ne udeležuje 

krožka in tekmovanj iz logike. Prav tako se krožka in tekmovanj ne udeležuje kar 65,1 % 

učencev, ki so preizkus opravili dobro. Te učence bi morali bolj spodbujati, tudi na tekmovanjih 

bi lahko dosegli dobre rezultate. Morda se jih ne udeležujejo tudi zato, ker nimajo spodbude s 

strani učiteljev ali staršev. Tekmovanj se udeležuje kar 14 % učencev, ki so preizkus opravili 

slabo. Morda so bile naloge tudi v preizkusu znanja malo drugačne, kot so jih učenci navajeni. 

Zato so bile nekaterim učencem lažje, drugim pa težje. 

 

6. raziskovalno vprašanje 

 

6. Ali se učenci, ki imajo visoke ocene pri matematiki, udeležujejo tekmovanj iz 

matematike? 

 Ali se udeležuje tekmovanj 

iz matematike 

Skupaj 

Da Ne 

Zaključna ocena 

pri matematiki 

2 
Število 1 0 1 

Odstotek 100,0% 0,0% 100,0% 

3 
Število 4 10 14 

Odstotek 28,6% 71,4% 100,0% 

4 
Število 24 23 47 

Odstotek 51,1% 48,9% 100,0% 

5 
Število 41 10 51 

Odstotek 80,4% 19,6% 100,0% 

Skupaj 
Število 70 43 113 

Odstotek 61,9% 38,1% 100,0% 
Preglednica 12: 6. raziskovalno vprašanje 

 

51 učencev bo imelo oceno iz matematike 5, 47 učencev bo imelo oceno 4, 14 učencev bo imelo 

oceno 3 in en učenec bo imel oceno 2. Od 51 učencev, ki bodo imeli matematiko 5, se 41 

učencev (80,4 %) udeležuje tekmovanj iz matematike. Od 47 učencev, ki bodo imeli matematiko 

4, se 24 učencev (51,1 %) udeležuje matematičnih tekmovanj. Od učencev, ki bodo imeli 

matematiko 3, se jih udeležujejo štirje učenci (28,6 %). Tudi učenec, ki bo imel matematiko 2, se 

udeležuje tekmovanj iz matematike. 
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Skoraj tri četrtine učencev, ki so rešili preizkus znanja, se udeležuje matematičnih tekmovanj, 

vendar bi se jih lahko udeleževalo še več. Skoraj 20 % učencev, ki bo imelo matematiko 5, se ne 

udeležuje matematičnih krožkov, prav tako skoraj polovica učencev, ki bodo imeli matematiko 4. 

Če gre tem učencem šolska matematika dobro, bi lahko nadgrajevali tudi druge matematične 

perspektive. Kar nekaj učencev, ki bo imelo matematiko 3 in učenec z oceno 2, se udeležuje 

matematičnih krožkov. To se mi zdi pohvalno, saj tako dobijo drugačen pogled na ta predmet, 

morda se učencem zdijo matematični krožki zanimivi in tako na poseben način spoznavajo in 

odkrivajo matematiko. 

 

7. raziskovalno vprašanje 

 

7. Kdo porabi več časa za učenje matematike; učenci, ki so bili uspešni, ali manj uspešni pri 

preizkusu znanja iz logike? 

 Čas učenja Skupaj 

Manj kot 

eno uro 

1–2 uri 3–5 ur Več kot 

5 ur 

Ocena na 

preizkusu iz  

logike 

Slabo 
Število 13 27 11 5 56 

Odstotek 23,2% 48,2% 19,6% 8,9% 100,0% 

Dobro 
Število 20 13 8 2 43 

Odstotek 46,5% 30,2% 18,6% 4,7% 100,0% 

Odlično 
Število 9 2 3 0 14 

Odstotek 64,3% 14,3% 21,4% 0,0% 100,0% 

Skupaj 
Število 42 42 22 7 113 

Odstotek 37,2% 37,2% 19,5% 6,2% 100,0% 
Preglednica 13: 7. raziskovalno vprašanje 

 

Od 14 učencev, ki so preizkus rešili odlično, se kar 9 učencev (64,3 %) uči manj kot eno uro na 

teden. 2 učenca (14,3 %) se učita 1–2  uri, 3 učenci (21,4 %) pa se učijo 3–5 ur. Od 43 učencev, 

ki so preizkus rešili dobro, se 20 učencev (46,5 %) uči manj kot eno uro, 13 učencev (30,2 %) 1– 

2 uri, 8 učencev (18,6 %) 3–5 ur, 2 učenca (4,7 %) pa več kot 5 ur. 56 učencev je preizkus rešilo 

slabo. 13 učencev (23,2 %) se uči manj kot eno uro, 27 učencev (48,2 %) 1–2 uri, 11 učencev 

(19,6 %) 3–5 ur in 5 učencev (8,9  %) več kot 5 ur. 

Največ učencev, ki so preizkus rešili odlično, se uči manj kot eno uro, le nekaj se jih uči več ur. 

Od tistih učencev, ki so preizkus rešili dobro, se največ učencev uči manj kot eno uro, kar nekaj 
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se jih uči 1–2 uri ali pa 3–5 ur, več kot 5 ur pa se učita le dva učenca. Kar nekaj učencev, ki so 

preizkus rešili slabše, se uči manj kot eno uro ali pa 3–5 ur, največ učencev se uči 3–5 ur, kar 

nekaj učencev pa se uči več kot pet ur. Najmanj časa porabijo za učenje torej učenci, ki so 

preizkus rešili odlično ali dobro, največ časa pa učenci, ki so preizkus rešili slabše. Učenci, ki jim 

gre dobro logika, verjetno tudi na splošno bolj široko razmišljajo, si stvari zapomnijo in zato 

potrebujejo manj časa za učenje. Učenci, ki so preizkus rešili slabše, potrebujejo več časa za 

dojemanje in pomnjenje snovi. 

 

8. raziskovalno vprašanje 

 

8. Ali so učenci, ki imajo višje ali nižje ocene pri matematiki, spodbujeni s strani 

učiteljev k udeleževanju matematičnih krožkov? 

 Spodbuda učiteljev Skupaj 

Da Ne 

Zaključna ocena pri 

matematiki 

2 
Število 1 0 1 

Odstotek  100,0% 0,0% 100,0% 

3 
Število 7 7 14 

Odstotek 50,0% 50,0% 100,0% 

4 
Število 24 23 47 

Odstotek 51,1% 48,9% 100,0% 

5 
Število 29 22 51 

Odstotek 56,9% 43,1% 100,0% 

Skupaj 
Število 61 52 113 

Odstotek 54,0% 46,0% 100,0% 
Preglednica 14: 8. raziskovalno vprašanje 

61 učencev je odgovorilo, da jih učitelji spodbujajo k udeleževanju matematičnih krožkov, 52 

učencev pa pravi, da jih učitelji ne spodbujajo. 29 učencev (56,9 %), ki bo imelo matematiko 5, je 

spodbujenih s strani učiteljev, ostali pa ne. Od učencev, ki bodo imeli matematiko 4, je 

spodbujenih 24 učencev (51,1 %). Polovica učencev, ki bo imelo matematiko 3, je spodbujenih s 

strani učiteljev. Tudi učenec, ki bo imel matematiko 2, je spodbujen s strani učiteljev. 

Učenci so premalo spodbujeni s strani učiteljev. Bolj so spodbujeni učenci, ki imajo višje ocene. 

Vendar so tudi ti učenci premalo spodbujeni. Samo okrog polovica učencev, ki bo imela 

matematiko 5, samo polovica učencev, ki bo imela matematiko 4 in polovica učencev, ki bo 

imela matematiko 3, so spodbujeni s strani učiteljev. 
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9. raziskovalno vprašanje 

 

9. Ali obstaja povezava med uspešnostjo na preizkusu znanja iz logike in 

spodbudo učiteljev k udeleževanju matematičnih krožkov? 

 Spodbuda učiteljev Skupaj 

Da Ne 

Ocena na 

preizkusu iz 

logike 

Slabo 
Število 33 23 56 

Odstotek 58,9% 41,1% 100,0% 

Dobro 
Število 22 21 43 

Odstotek 51,2% 48,8% 100,0% 

Odlično 
Število 6 8 14 

Odstotek 42,9% 57,1% 100,0% 

Skupaj 
Število 61 52 113 

Odstotek 54,0% 46,0% 100,0% 
Preglednica 15: 9. raziskovalno vprašanje 

 

61 učencev je spodbujenih s strani učiteljev k udeleževanju matematičnih krožkov, 52 učencev pa 

ne. Od učencev, ki so preizkus rešili odlično, je spodbujenih le 6 učencev (42,9 %). 22 učencev 

(51,2 %), ki so preizkus opravili dobro, so tudi spodbujeni, ostali, ki so preizkus rešili dobro, pa 

niso spodbujeni s strani učiteljev. 33 učencev (58,9 %), ki so preizkus rešili slabo, so spodbujeni. 

K udeleževanju matematičnih krožkov učitelji spodbujajo torej približno polovico učencev in to 

približno polovico iz vsake skupine (učenci, ki so preizkus opravili slabo, dobro ali odlično). 

Spodbujeni so tudi učenci z nižjimi ocenami, prav tako kot učenci z višjimi ocenami, vendar bi 

vseeno lahko bilo spodbude več. Morda učitelji ne želijo, da bi se krožkov in tekmovanj udeležilo 

preveč učencev, zato poskušajo narediti selekcijo. Ena od razlag bi lahko tudi bila, da na podlagi 

prvih rezultatov s tekmovanja presodijo, ali bo učenec še lahko sodeloval ali ne. 
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10. raziskovalno vprašanje: Kako uspešni so bili učenci pri reševanju posameznih nalog iz 

logike? 

 

 1. 

naloga 

2. 

naloga 

3. 

naloga 

A 

3. 

naloga 

B 

3. 

naloga 

C 

4. 

naloga 

5. 

naloga 

6. 

naloga 

A 

6. 

naloga 

B 

7. 

naloga 

število 

učencev, 

ki je 

nalogo 

rešilo 

pravilno 

(skupaj 

113 

učencev) 

 

 

63 

 

 

21 

 

 

50 

 

 

19 

 

 

10 

 

 

25 

 

 

11 

 

 

27 

 

 

14 

 

 

84 

odstotek 56 % 19 % 44 % 17 % 9 % 22 % 10 % 24 % 12 % 74 % 
Preglednica 16: Uspešnost učencev pri posamezni nalogi 

 

 

Graf 1: Uspešnost učencev pri posamezni nalogi 
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1. naloga 

Vse povedi govorijo o istem Marku in samo ena izjava ni resnična. Ugotovi, katera je to in jo 

obkroži. Odgovor tudi pojasni. 

a) Marko ima brata in sestro. 

b) Markova sestra ima dva brata. 

c) Markov brat ima dve sestri. 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Rešitev: Odgovor C, saj prvi dve izjavi pravita, da ima Marko enega brata in eno sestro. V 

tretjem odgovoru ima Marko dve sestri, zato tretji odgovor ni možen. 

To nalogo je od 113 učencev rešilo 63 učencev, kar uvrsti nalogo na drugo mesto, če bi naloge 

razporedili po številu učencev, ki so nalogo rešili. Pri tej nalogi so si morali predstavljati družino 

in kombinirati izjave. Le dve izjavi od treh sta bili lahko resnični. Morda je nalogo rešilo toliko 

učencev zato, ker jim je bila po tematiki blizu; vsak učenec ima kakšnega brata ali sestro, ali pa 

pozna kakšno družino z več otroki. Tako so si lažje predstavljali nalogo. 

 

Primeri odgovorov učencev: 

- »Odgovor B, ker sestra ne more imeti dveh bratov.« Ta odgovor je napačen, zanimivo pa 

je, da je prav to, kar je učenec zanikal, rešitev naloge. 

- »Odgovor A sem izbrala zato, ker se mi najbolje sliši.« Učenka ni razumela naloge. 

- »Odgovor C. V prvih dveh odgovorih piše, da so trije otroci, v primeru C pa da so štirje.« 

To sploh ni res, prav tako so trije otroci. 

- »Odgovor B, če ima Marko dva brata in eno sestro, ima sestra tri brate.« Odgovor je 

napačen, učenka pa si je napačno predstavljala dane podatke. 

- »Odgovor A, ker ima Marko dva brata in dve sestri.« Učenec je narobe interpretiral 

podatke. 

- »Odgovor A, ker je Markova mama rodila mlajšega brata in mlajšo sestro.« Učenec je 

obkrožil napačen odgovor, čeprav je njegovo pojasnilo pravzaprav pravilno (recimo, da je 

Marko prvorojenec in so se za njim rodila še bratec in sestrica). Verjetno je učenec 

prebral, da mora obkrožiti pravilni odgovor. 
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- »Odgovor C. Ne vem zakaj, ugibam.« Zato sem k navodilom dodala še pojasnitev. Ker bi 

veliko učencev lahko samo ugibalo. 

- »Odgovor C, ker Markov brat ne more imeti dveh sestra.« Ta odgovor je bil najpogostejši 

med pravilnimi rešitvami. 

- »Odgovor C. Če ima Marko enega brata in eno sestro, njegov brat ne more imeti dveh 

sester.« Ta odgovor je bil bolj natančen. 

- »Odgovor C. Marko je fant. Če ima njegov brat dve sestri, je on potem punca. Ampak on 

ni punca.« Zelo zanimivo pojasnilo, učenec je pravilno obkrožil in razložil. 

- »Odgovor C, ker če narišeš odgovor A in B drži, če pa potem primerjaš z odgovorom C, 

pa ne drži.« Učenka si je narisala dano situacijo in tako pravilno sklepala. 

- »Odgovor C. V Markovi družini so trije otroci. Dva fanta in ena punca. Torej je 

nemogoče, da ima Markov brat dve sestri.« Ta učenec je najbolj natančno pojasnil 

odgovor, zraven pa je narisal: 

 

Slika 1: Skica 1 pri 1. nalogi 

 

- Primer nepravilne rešitve s skico: 

 

Slika 2: Skica 2 pri 1. nalogi 
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2. naloga 

Pet prijateljev je organiziralo novoletno zabavo. Vsak je povabil še 5 drugih prijateljev. Vsak je bil 

povabljen samo enkrat. Največ koliko jih je bilo na zabavi? 

 

Rešitev: Na zabavi je bilo 30 ljudi. Vsak je povabil 5 prijateljev (25), prisotni so bili tudi sami 

organizatorji. 

To nalogo je rešilo 21 učencev. Rešitve jih je stala površnost. Nalogo so hitro prebrali, ne da bi 

razmislili. Skoraj vsi učenci, ki so nalogo rešili napačno, so podali račun 5 x 5 = 25. Le tisti 

učenci, ki so malo bolj razmislili, so ugotovili, da so na zabavi prisotni tudi sami organizatorji. 

 

Primeri odgovorov učencev:  

- Napačen je bil račun 5 + 5 + 1 = 11. Ne vem, kako je učenec prišel do tega rezultata. 

Napačna odgovora sta bili tudi 15 in 28. 

- Dva učenca (iz različnih šol) sta naštela 10 ljudi (eden od računov je bil 5 + 5 + 1= 10, 10 

– 1 = 10). Napačen je račun in napačno je izračunano. 

- Dva učenca sta preštela 125 otrok (25 x 5 = 125). Očitno sta vedela, da je potrebno še 

nekaj prišteti (številu povabljenih), vendar nista vedela, kako bi se tega lotila. Čudno, da 

se jima številka ni zdela previsoka. Oba sta bila iz iste šole, tako da možno, da sta tudi 

sedela skupaj. 

- Kar nekaj učencev je zastavilo račun tako: 5 x 5 = 25, 25 + 5 = 30. Tako so pravilno rešili 

nalogo, saj so povabljenim prišteli še organizatorje. 

- Pravilen je bil tudi račun: 1 + 5 = 6, 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30. Ta učenka pa je že takoj 

prištela organizatorja k povabljenim in jih potem skupaj seštela. 

- Veliko učencev je zraven narisalo skico. Nekaj pravilnih skic: 

 

Slika 3: Skica 1 pri 2. nalogi 
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Slika 4: Skica 2 pri 2. nalogi 

 

 

Slika 5: Skica 3 pri 2. nalogi 

 

 

Slika 6: Skica 4 pri 2. nalogi 
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3. naloga 

Četrtošolci so imeli na matematičnem tekmovanju Kenguru 10 nalog. Učenec je dobil za pravilno 

rešeno nalogo 4 točke, za napačno rešitev je izgubil 2 točki. Za nerešeno nalogo ni dobil niti izgubil 

točk. Ugotovi, koliko točk so dosegli Kaja, Manca in Anže. 

- Kaja je rešila vse naloge pravilno, razen pri 2. nalogi ni obkrožila odgovora. 

Število točk:__________ 

- Manca je 2 nalogi rešila napačno in vse ostale pravilno. 

Število točk:__________ 

- Anže je rešil vse naloge in dosegel 22 točk. Koliko nalog je rešil narobe? 

________________ 

 

Rešitev: Kaja je dosegla 36 točk (9 x 4), Manca pa 28 (8 x 4 – 2 x 2). Anže je 7 nalog rešil 

pravilno in 3 naloge napačno (7 x 4 – 3 x 2). 

Prvo alinejo je rešilo 50 učencev, saj je bila od vseh treh najlažja. Za rešitev so morali uporabiti 

osnovne matematične operacije in upoštevati pravila, ki jih je določalo tekmovanje. Druga alineja 

je bila malo težja, saj je bilo potrebno uporabljati več operacij hkrati, rešilo jo je 19 učencev. 

Tretja alineja je bila najtežja, saj je bilo vprašanje obrnjeno, rešilo pa jo je samo 10 učencev. 

Učenci so nalogo lahko rešili s pomočjo poskušanja in si zapisovali primere. Naloga je morda šla 

bolje tistim učencem, ki so že sodelovali na tekmovanju Kenguru, saj so že poznali pravila 

tekmovanja. 

 

Primeri odgovorov učencev: 

Učenci večinoma niso imeli zraven nobenega računa, odgovori pa so bili zelo različni. 

- Za prvo vprašanje je bil zelo pogost odgovor 38 (pravilen bi bil 36, očitno so od 40 

možnih točk odšteli 2 točki, kar se sicer odšteje za napačno rešeno nalogo). 

- Za prvo vprašanje so bile rešitve tudi 40, 48 (kar sploh ni mogoče), 8, 10, 2 in druga 

števila. 

- Pri drugem vprašanju so pogosto napisali kar enak rezultat kot pri prvem vprašanju. Zelo 

pogost rezultat je bil 32. Veliko učencev, ki je na prvo vprašanje odgovorilo z 38, je na 

drugo vprašanje odgovorilo s 36. Očitno so samo odšteli 4. 

- Odgovorili so tudi na primer 0, 32, 36, 38 … 
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- Nekaj učencev, ki je imelo odgovor na prvo vprašanje narobe, je potem drugo vprašanje 

rešilo pravilno. 

- Večina učencev, ki je nalogo rešila pravilno, je zapisala račun 8 x 4 – 4 = 28. 

- Tretje vprašanje je bilo najtežje. Veliko učencev je odgovorilo z 9, nekaj učencev pa tudi 

4. Drugi odgovori pa so še bili 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 18 … 

- Veliko učencev je prostor za odgovor pri tretji nalogi pustilo prazen. 

 

4. naloga 

Trije učenci višjih razredov – Vlado, Marko in Tomi – so tekmovali v metu kopja. Najprej je vrgel 

Vlado, potem Marko. Vlado je takoj, ko je videl, da je vrgel kopje dlje kot Marko, stekel v šolo in ni 

videl, kako daleč je vrgel kopje Tomi. Zvečer je Vlado srečal Marka in ga vprašal: »Kdo je vrgel 

dlje, ti ali Tomi?«. Marko mu je odgovoril. Tedaj je Vlado, čeprav ni videl Tomijevega meta, 

samozavestno rekel: »Torej sem vrgel kopje dlje kot Tomi«. Kaj mu je odgovoril Marko? 

 

Rešitev: Marko je odgovoril: »Vrgel sem dlje kot Tomi« ali »Vrgel sem enako kot Tomi«, lahko 

tudi »Ti si vrgel najdlje«. 

To nalogo je rešilo 25 učencev, povzročala jim je precej težav. Učenci so samo prepisovali 

besede iz navodil ali pa presodili, da se naloge ne da rešiti, ker je premalo podatkov. Naloga ima 

dve rešitvi in obe sem upoštevala. 

 

Primeri odgovorov učencev: 

- Veliko učencev je to nalogo pustilo prazno. 

- Kar nekaj učencev je odgovorilo, da »naloge ni možno rešiti, ker Vlado ni videl 

Tomijevega meta.« Tako so nalogo kar zaključili, ne da bi razmislili, kaj lahko ugotovijo 

iz Markovih besed, ki je videl vse tri mete. 

- Veliko učencev je odgovorilo, da je »Tomi vrgel kopje dlje od Marka.« Vendar po 

takšnem odgovoru Vlado ne bi mogel sklepati, da je on vrgel dlje kot Tomi, saj če mu je 

Marko rekel, da je vrgel dlje, bi se lahko ustrašil, da je morda vrgel tudi dlje od njega. 

- En učenec je celo napisal, da je Marko rekel: »Vrgel sem dlje kot ti.« Kar pa sploh ni 

možno, saj v besedilu piše, da je Vlado vrgel dlje. 
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- Tisti, ki so odgovorili pravilno, so napisali različne rešitve: »Marko je rekel, da je on 

vrgel več«, »Tomi je vrgel manj kot Marko« in podobno. 

- Zanimiv odgovor je bil tudi »Meni se zdi, da si ti vrgel dlje, ampak tega ne smeš jemati 

resno.« 

- Odgovor »Če je vrgel več od mene, še ne pomeni, da je manj od tebe« je sicer resničen 

(ker je možno, da bi vrgel tudi dlje od Marka in manj od Vlada). Vendar pa sem želela 

odgovor, ki bo točno napovedal rezultat. 

 

5. naloga 

V škatli sta dve vrsti bonbonov. Ne da bi pogledal v škatlo, vzemi iz nje nekaj različnih bonbonov, 

tako da bosta med njimi vsaj dva iste vrste. Najmanj koliko bonbonov je treba vzeti? 

 

Rešitev: Vzeti je potrebno najmanj tri bonbone, da sta dva ene vrste, eden pa druge. 

Ta naloga je bila za učence najtežja, saj jo je rešilo samo 11 učencev. Naloga je morda res 

pretežka oziroma zelo nenavadna za nalogo iz logike. Zelo težko so si jo predstavljali in sumim, 

da je marsikateri učenec, ki je pravilno rešil nalogo, le ugibal. Potrebno je vzeti 3 bonbone, da 

imaš različni vrsti, ampak dva iste vrste. Ker je potrebno vzeti najmanjše število bonbonov, je 3 

najmanjša številka. 

 

Primeri odgovorov učencev: 

- Največ učencev, ki je narobe rešilo nalogo, so odgovorili, da je potrebno vzeti 4 bonbone. 

Drugi najpogostejši napačni odgovor pa je bil 2. 

- Drugi odgovori so bili tudi: najmanj enega, 5, 6, 8, 10 15 … 

- Nekaj učencev je celo odgovorilo, da je potrebno vzeti več kot polovico bonbonov. 

- Nekaj odgovorov je bilo tudi, da je potrebno vzeti vse bonbone. 

 

6. naloga 

Cvetličarka ima 32 belih, 16 rdečih in 8 rumenih vrtnic. Največ koliko enakih šopkov lahko pripravi 

iz vseh vrtnic, če da v vsak šopek vse tri vrste vrtnic in pri tem uporabi vse rože? Koliko rož je v 

vsakem šopku? 
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Rešitev: Pripravi lahko največ 8 šopkov, v vsakem šopku pa je 7 rož (1 rumena, 2 rdeči in 4 bele 

vrtnice). 

Ta naloga je bila učencem zelo zanimiva in tudi kar težka. Veliko učencev si je ob tej nalogi 

pomagalo z risanjem in poskušanjem. Na prvo vprašanje je odgovorilo 27 učencev. Ugotovili so, 

da lahko naredijo toliko šopkov, kot je najmanj rož ene vrste, če se seveda izide s številom drugih 

rož. Drugo vprašanje je bilo že malo težje, saj je nanj odgovorilo le 14 učencev. Kar nekaj 

učencev ni več vedelo, kako bi se tega lotilo. Kar nekaj učencev, ki so nalogo sicer razumeli in 

tudi pravilno računali, se je zmotilo pri štetju. Sešteti je bilo potrebno 1 rumena + 2 rdeči + 4 

bele. Kar nekaj učencev je po nesreči seštelo le 3 bele rože, ker so prehitro sklepali, pa še računali 

na pamet (na žalost narobe). 

 

Primeri odgovorov učencev: 

- »Iz teh vrtnic je možno narediti največ 16 šopkov.« Ker ni bilo napisanega računa, 

predvidevam, da je učenec ugibal. 

- »Pripravi lahko 6 šopkov iz 8 belih, 4 rdečih in 2 rumenih vrtnic.« Učenka je narobe 

seštela, saj iz toliko vrtnic ne moreš narediti 6 šopkov. 

- »32 + 16 + 8 = 56, v vsakem šopku je 56 rož.« Učenec je samo seštel vse vrtnice in samo 

toliko vrtnic je na razpolago, tako da bi težko naredil še kakšen šopek več. 

- Kar nekaj učencev je zapisalo »Šopki so štirje, rož pa je 14.« Učenci so samo število 

vrtnic (56) delili s 4. 

- »32 + 16 + 8 = 56, 56 : 3 = 18. V šopku je 18 rož.« Ta učenec je, poleg tega, da je 

odgovor napačen, 56 narobe delil s 3. 

- Drugi učenec je tudi napisal, »da lahko naredi 4 šopke, rož pa je 17«. Zraven ni bilo 

nobenega računa, vendar če bi ga zapisal, bi morda opazil, da nima dovolj rož. 

-  »56 : 8 = 7. Torej je v vsakem šopku 7 rož, šopkov pa je 8.« Učenka je pravilno 

odgovorila na vprašanje in se s tem, kakšne barve vrtnice so v šopku, sploh ni ukvarjala. 

- Drugi odgovori za drugo vprašanje: 7, 8, 15 … 
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- Ena učenka je z barvicami narisala vse vrtnice in jih obkrožila. Nato je šopke še narisala. 

Ugotovila je, da lahko sestavi 8 šopkov. Ni pa pravilno seštela vrtnic (tudi v šopkih niso 

bile barve pravilno razporejene), zato na drugo vprašanje ni odgovorila pravilno: 

 

Slika 7: Skica 1 pri 6. nalogi 

 

7. naloga 

Sošolke Sonja, Tina in Meta trenirajo različne športe: ena gimnastiko, druga smučanje, tretja 

plavanje. S katero zvrstjo se ukvarja vsaka od njih, če je znano, da Sonja ne zna plavati, Tina ni še 

nikoli smučala, Meta pa je prvakinja v smučanju? 

 

Rešitev: Sonja se ukvarja z gimnastiko, Tina s plavanjem. 

Ta naloga je bila najlažja od vseh, rešilo pa jo je 84 učencev. Takšna naloga je tipična naloga iz 

logike, ki se pojavlja v učbenikih in na tekmovanjih iz logike. Dobro moraš prebrati nalogo, 

dobro preučiti dane podatke in jih pravilno razporediti. 

 

Primeri odgovorov učencev: 

Ni bilo posebnih skic, vsi so direktno napisali odgovor. 
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3.5 Povzetek ugotovitev 

Povzetek ugotovitev bom podala po raziskovalnih vprašanjih. Prvo raziskovalno vprašanje se je 

glasilo:  

1. Ali bodo učenci z višjimi ocenami pri matematiki dosegli visoke rezultate pri preizkusu 

znanja iz logike in učenci z nižjimi ocenami pri matematiki dosegli nižje rezultate pri 

preizkusu znanja iz logike?  

Od 51 učencev, ki bodo imeli zaključno oceno pri matematiki odlično, je preizkus znanja rešilo 

odlično 11 učencev. 26 učencev je rešilo preizkus dobro in 14 učencev slabo. 47 učencev bo 

imelo zaključno oceno pri matematiki prav dobro, od teh so trije učenci rešili preizkus odlično, 

15 jih je rešilo dobro, ostali slabo (rezultate na preizkusu sem ovrednotila na tristopenjski lestvici: 

odlično, dobro, slabo). Od učencev, ki bodo imeli dobro oceno pri matematiki, sta dva rešila 

preizkus dobro, ostali slabo. Lahko rečemo, da so učenci, ki imajo višjo oceno pri matematiki, 

dosegli tudi boljše, višje rezultate pri preizkusu. Vseeno pa je dobro rešilo preizkus tudi kar nekaj 

učencev, ki bodo imeli matematiko prav dobro in dva učenca, ki bosta imela matematiko dobro 

oceno. 

 

2. Ali bodo učenci, ki imajo radi matematiko, dosegli visoke rezultate pri preizkusu znanja 

iz logike? 

Na vprašanje lahko odgovorimo pritrdilno. Skoraj vsi učenci, ki so preizkus rešili odlično, imajo 

radi matematiko. Tudi skoraj vsi učenci, ki so preizkus rešili dobro, imajo radi matematiko. 

Omenila bi 35 učencev, ki imajo radi matematiko, preizkus iz logike pa so rešili slabo. Ne smemo 

torej zanemarjati učence, ki dosegajo slabše rezultate v logiki, saj imajo veselje do nje in lahko bi 

jih spodbujali, da bi z vajo postali boljši. 

 

3. Ali bodo učenci, ki imajo radi logiko, dosegli visoke rezultate pri preizkusu znanja iz 

logike? 

56 učencev je takih, ki imajo radi logiko. Samo 12 učencev, ki imajo radi logiko, je rešilo 

preizkus odlično, 22 dobro in 22 slabo. Ostali učenci nimajo radi logike ali pa se ne morejo 

odločiti. Iz rezultatov je razvidno, da je večina učencev, ki imajo radi logiko, preizkus rešilo 
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dobro ali odlično. Omenila bi še 10 učencev, ki nimajo radi logike, preizkus pa so rešili dobro. 

Tem učencem bi morali logiko predstaviti na zanimivejši način in jih spodbujati. 

 

4. Ali se učenci, ki imajo višje ocene pri matematiki, udeležujejo krožka logike in tekmovanj 

iz logike? 

Samo dobra polovica učencev, ki bo imela odlično oceno pri matematiki, se udeležuje tekmovanj 

iz matematike. Krožka se udeležuje samo slabih 20 % učencev, ki bodo imeli prav dobro 

zaključno oceno pri matematiki. Krožkov in tekmovanj se udeležuje samo en učenec od tistih, ki 

bodo imeli pri matematiki dobro oceno. Rezultati nam kažejo, da se krožkov in tekmovanj iz 

matematike ne udeležuje dovolj učencev z višjimi ali nižjimi ocenami pri matematiki. 

 

5. Ali se učenci, ki bodo dosegli visoke rezultate pri preizkusu znanja iz logike, udeležujejo 

krožka logike in tekmovanj iz logike? 

Samo 64 % učencev, ki so preizkus opravili odlično, se tudi udeležuje krožka in tekmovanj iz 

logike. Od učencev, ki so preizkus opravili dobro, se krožkov in tekmovanj udeležuje le 35 % 

učencev. Lahko bi rekli, da se učenci, ki so dosegli odlične rezultate pri preizkusu iz logike, 

udeležujejo krožka in tekmovanj iz logike, vendar ne dovolj. Kar nekaj je učencev, ki bi zaradi 

visokih rezultatov moralo poskusiti tudi na tekmovanjih iz logike in hoditi na krožek. Krožka in 

tekmovanj bi se moralo udeležiti veliko več učencev, ki so dobro opravili preizkus iz logike. 

 

6. Ali se učenci, ki imajo visoke ocene pri matematiki, udeležujejo tekmovanj iz 

matematike? 

80 % učencev, ki bodo imeli odlično oceno pri matematiki, se tudi udeležuje tekmovanj iz 

matematike. Od učencev, ki bodo imeli prav dobro oceno, se matematičnih krožkov udeležuje 

polovica učencev. Skoraj 30 % učencev, ki bodo imeli dobro oceno pri matematiki, se prav tako 

udeležuje matematičnih tekmovanj. Največ učencev, ki se udeležujejo krožkov iz matematike, bo 

imelo odlično oceno pri matematiki. Lahko bi se jih udeleževalo več takih, ki bodo imeli prav 

dobro ali dobro zaključno oceno pri matematiki. 

 

7. Kdo porabi več časa za učenje matematike; učenci, ki so bili uspešni, ali manj uspešni pri 

preizkusu znanja iz logike? 
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Zelo malo časa za učenje porabi veliko učencev, ki so preizkus opravili odlično in dobro, nekaj 

pa tudi s slabim rezultatom. Malo več učenja potrebujejo večinoma učenci, ki so preizkus opravili 

dobro in slabo, še več pa ga prav tako potrebujejo učenci z dobrim ali slabšim uspehom pri 

preizkusu. Največ časa za učenje potrebuje nekaj učencev, ki so preizkus opravili slabo in nekaj 

učencev, ki so ga opravili dobro. Več časa za učenje porabijo torej učenci s slabšim in dobrim 

rezultatom pri preizkusu. Manj časa za učenje pa poleg učencev z odličnim rezultatom porabijo 

tudi učenci z dobrim ali slabim rezultatom. 

 

8. Ali so učenci, ki imajo višje ali nižje ocene pri matematiki, spodbujeni s strani učiteljev k 

udeleževanju matematičnih krožkov? 

Samo dobra polovica učencev, ki bodo imeli odlično zaključno oceno pri matematiki, je 

spodbujena s strani učiteljev. Prav tako učitelji spodbujajo samo dobro polovico učencev s prav 

dobro oceno 

S strani učiteljev je spodbujena dobra polovica učencev, ki bodo imeli odlično zaključno oceno 

pri matematiki, dobra polovico učencev s prav dobro oceno in polovica učencev z dobro oceno.  

 

9. Ali obstaja povezava med uspešnostjo na preizkusu znanja iz logike in spodbudo učiteljev 

k udeleževanju matematičnih krožkov? 

S strani učiteljev je spodbujena slaba polovica učencev z odličnim rezultatom pri preizkusu, 

dobra polovica z dobrim rezultatom in še večja polovica s slabim rezultatom. Spet lahko vidimo, 

da učitelji spodbujajo samo polovico učencev, kar ocenjujem kot premalo. Kar nekaj učencev je 

pri preizkusu dobilo visoke rezultate, učitelji pa jih ne spodbujajo k udeleževanju matematičnih 

krožkov. 

 

10. Kako uspešni so bili učenci pri reševanju posameznih nalog iz logike? 

Prvo nalogo je rešilo 56 % učencev, drugo 19 % učencev, pri tretji nalogi je 44 % učencev 

odgovorilo na prvo, 17 % na drugo in 9 % na tretje vprašanje, četrto nalogo je rešilo 22 % 

učencev, peto nalogo 10 % učencev, pri šesti nalogi je 24 % učencev odgovorilo na prvo 

vprašanje in 12 % učencev na drugo, 74 % učencev pa je rešilo sedmo nalogo. Pričakovala sem, 

da bo več učencev pravilno rešilo naloge. Verjetno je to zato, ker so drugačne od tistih, ki so jih 
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vajeni. Najmanj učencev je odgovorilo na tretje vprašanje pri tretji nalogi. Vprašanje je bilo težko 

zato, ker je zahtevalo razmišljanje v obratni smeri kot pri ostalih vprašanjih. Največ učencev je 

rešilo zadnjo nalogo, ker je bila zelo splošna. Takšne naloge pogosto zasledimo na tekmovanjih 

iz logike. 
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4. ZAKLJUČEK 
 

Logika je zelo praktična veda, ki je lahko tudi naše vodilo v vsakdanjem življenju. Oseba, ki zna 

logično razmišljati, bo bolj razumela stvari okrog sebe, jih povezala in našla smiselne rešitve in 

različne poti. Težko jo bo pretentati, saj bo mislila s svojo glavo in predvidela posledice nekih 

dejanj. Veliko bolj bo iznajdljiva in domiselna. Njeno delo bo ustvarjalno. 

Vsaka učiteljica si lahko to želi za svoje učence. Ne zavedajo pa se, da lahko k temu pripomorejo. 

S svojim diplomskim delom sem želela opozoriti na vse tiste učence, ki nimajo visokih ocen pri 

matematiki, dobili pa so dobre rezultate pri preizkusu iz logike ali pa imajo radi logiko. V svoji 

raziskavi sem ugotovila, da je teh učencev kar nekaj. Takšne učence bi bilo potrebno spodbujati 

in jim logiko predstaviti kot zanimivo in praktično vsebino. Iz rezultatov je razvidno, da učitelji 

premalo spodbujajo učence h krožkom in k tekmovanjem iz matematike ter logike. 

 

V svojem diplomskem delu sem poiskala različne definicije logike, se poglobila v zgodovino 

logike, raziskala njeno filozofijo, obnovila znanje stavčne logike in razmišljala o različnih 

pogledih avtorjev na to vsebino. Pregledala sem tudi učne načrte, da bi dobila vpogled v logiko 

pri matematiki in pri samem izbirnem krožku. 

Zelo zanimivo je bilo hoditi po šolah in opazovati učence pri reševanju nalog. Uporabljali so 

različne strategije in se različno lotevali problemov. Naloge so bile kar težke, ampak vesela sem 

bila, da so nekateri učenci rešili tudi najtežje naloge. Zdi se mi, da so bili učenci iskreni tudi pri 

odgovarjanju na vprašanja. Odgovori so mi pomagali, da sem dobila širši vpogled na njihovo 

šolsko in delovno okolje ter izkušnje v povezavi z logiko. Med rezultati sem našla učence, ki so 

preizkuse znanja dobro rešili, od učiteljev pa ne dobijo primerne spodbude ali pa primerno 

predstavljene vsebine. 

 

Marsikateri učenec, ki bi redno reševal različne naloge iz logike in se iz rešitev nekaj naučil, bi v 

logičnem mišljenju napredoval. Zato moramo k logiki spodbujati vse učence in jim dati možnost, 

da se v tem preizkusijo in svoje znanje utrjujejo. 
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Priloga 1: Preizkus znanja iz logike 

LOGIKA 
 
Živjo! Sem Tea Tavčar, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani in bi rada postala učiteljica. Z 
vašo pomočjo bom naredila diplomsko nalogo na temo logike, vaši rezultati ter odgovori na 
vprašanja pa bodo meni in drugim v pomoč pri raziskovanju te teme pri predmetu matematika. 
Najlepša hvala za sodelovanje. 
Tea Tavčar 
 

Ime in priimek: ___________________________ 
Osnovna šola: ____________________________ 
Moja zaključna ocena pri matematiki v letošnjem letu bo: ________ 
 
 

1. naloga 
Vse povedi govorijo o istem Marku in samo ena izjava ni resnična. Ugotovi, katera 
je to in jo obkroži. Odgovor tudi pojasni. 

d) Marko ima brata in sestro. 
e) Markova sestra ima dva brata. 
f) Markov brat ima dve sestri. 

______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. naloga 
Pet prijateljev je organiziralo novoletno zabavo. Vsak je povabil še 5 drugih 
prijateljev. Vsak je bil povabljen samo enkrat. Največ koliko jih je bilo na zabavi? 
 
 
 

3. naloga 
Četrtošolci so imeli na matematičnem tekmovanju Kenguru 10 nalog. Učenec je 
dobil za pravilno rešeno nalogo 4 točke, za napačno rešitev je izgubil 2 točki. Za 
nerešeno nalogo ni dobil niti izgubil točk. Ugotovi, koliko točk so dosegli Kaja, 
Manca in Anže. 

- Kaja je rešila vse naloge pravilno, razen pri 2. nalogi ni obkrožila odgovora. 
Število točk:__________ 

- Manca je 2 nalogi rešila napačno in vse ostale pravilno. 
Število točk:__________ 

- Anže je rešil vse naloge in dosegel 22 točk. Koliko nalog je rešil narobe? 
________________ 

 
4. naloga 

Trije učenci višjih razredov – Vlado, Marko in Tomi – so tekmovali v metu kopja. 
Najprej je vrgel Vlado, potem Marko. Vlado je takoj, ko je videl, da je vrgel kopje 
dlje kot Marko, stekel v šolo in ni vedel, kako daleč je vrgel kopje Tomi. Zvečer je 
Vlado srečal Marka in ga vprašal: »Kdo je vrgel dlje, ti ali Tomi?«. Marko mu je 
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odgovoril. Tedaj je Vlado, čeprav ni videl Tomijevega meta, samozavestno rekel: 
»Torej sem vrgel kopje dlje kot Tomi«. 
Kaj mu je odgovoril Marko? 
 
 
 

5. naloga 
V škatli sta dve vrsti bonbonov. Ne da bi pogledal v škatlo, vzemi iz nje nekaj 
bonbonov, tako da bosta med njimi vsaj dva iste vrste. Najmanj koliko bonbonov 
je treba vzeti? 
 
 
 

6. naloga 
Cvetličarka ima 32 belih, 16 rdečih in 8 rumenih vrtnic. Največ koliko enakih 
šopkov lahko pripravi iz vseh vrtnic, če da v vsak šopek vse tri vrste vrtnic in pri 
tem uporabi vse rože? Koliko rož je v vsakem šopku? 
 
 
 

7. naloga 
Sošolke Sonja, Tina in Meta trenirajo različne športe: ena gimnastiko, druga 
smučanje, tretja plavanje. S katero zvrstjo se ukvarja vsaka od njih, če je znano, 
da Sonja ne zna plavati, Tina ni še nikoli smučala, Meta pa je prvakinja v 
smučanju? 
 
 
 
ZA KONEC PA ŠE NEKAJ VPRAŠANJ……. 
 

1. Imaš rad/-a matematiko?      a)   DA         b)  NE     c)  NE MOREM SE ODLOČITI 

 

2. Imaš rad/-a logiko?                a)    DA         b)   NE     c)   NE MOREM SE ODLOČITI 

 

3. Ali se udeležuješ krožka logike ter tekmovanj iz logike?    a)   DA         b)   NE  

 

4. Ali se udeležuješ tekmovanj iz matematike?      a)   DA         b)   NE  

 

5. Koliko časa na teden porabiš za učenje matematike? 

 

a) Manj kot eno uro        b)  1–2 uri         c)  3–5 ur        č)  Več kot 5 ur     

6. Ali te učitelji spodbujajo k udeleževanju matematičnih krožkov? 
a)    DA         b)   NE 

 


