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POVZETEK 
 

V diplomskem delu primerjamo pričakovane in izmerjene uspešnosti učencev na 
nacionalnih preverjanjih znanja iz fizike. Podatke o napovedani in izmerjeni 
težavnosti primerjamo grafično in poiščemo izstopajoče naloge. Analizo omejimo na 
naloge iz rednih rokov, za katere so podatki statistično zanesljivejši in proučimo 
povezavo izmerjene in pričakovane težavnosti nalog po letih, kognitivnih stopnjah, 
področjih in območjih težavnosti. Ugotavljamo, da je pričakovana uspešnost pri večini 
nalog višja od izmerjene, a da so napovedi za manj zahtevne naloge mnogo boljše 
od napovedi za tiste bolj zahtevne. 

Za naloge, ki imajo največje razlike med meritvijo in napovedjo, poskušamo poiskati 
vzroke za odstopanja. Pri nalogah, kjer je napovedana uspešnost višja od izmerjene, 
nas predvsem zanima, ali je za odstopanje kriva formulacija naloge ali njena 
zahtevnost. Za nobeno od obravnavanih zelo odstopajočih nalog ne moremo trditi, da 
je kriva slaba formulacija, ampak le, da je predmetna komisija podcenila zahtevnost 
naloge. Poskušamo najti čim več možnih razlogov, zakaj imajo učenci težave pri 
določeni nalogi. Izkaže se, da so področje sil, področje dela, energije in toplote ter 
področje tlaka, vzgona in gostote za učence zelo zahtevni in ima večina učencev 
težave tudi pri preprostih nalogah. Zanimivo je tudi, da so zelo pod pričakovanji 
reševane nekatere naloge prve kognitivne stopnje, ki zahtevajo pomnjenje podatkov. 

Glavni namen diplomske naloge je iz dosedanjih izkušenj izboljšati napovedi 
reševanja učencev na prihodnjih nacionalnih preizkusih znanja iz fizike. 

 

 

Ključne besede: nacionalno preverjanje znanja, uspešnost reševanja nalog, 
primerjalna analiza, fizika 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The graduation thesis deals with the comparison between the expected and 
measured performance of pupils in the national assessment of knowledge in Physics. 
By comparing the data of the expected and measured levels of tasks difficulty, we 
have identified the tasks which deviate significantly from the prediction. The analysis 
is limited to the tasks presented at the first (regular) assessment terms, for which the 
data are statistically more reliable. The thesis is aimed at identifying the correlation 
between the expected and measured level of difficulty of the tasks and the pupil's 
age, cognitive level, area and difficulty category. We argue that the expected 
performance is higher than the measured performance in the majority of cases and 
that the estimates for low-difficulty tasks are better than estimates for high-difficulty 
tasks.  

We investigate the main reasons in the presented tasks, for which the highest 
difference between the measured and the expected performance is detected. In the 
tasks where the predicted performance is higher than the measured one, we discuss 
whether this is due to the task formulation or due to the level of difficulty of the task. 
We argue that none of the deviations can be accounted for by poor task formulation, 
but rather by the inadequately estimated difficulty level of the task. In addition, 
several reasons for the poor performance of pupils in particular tasks are discussed. 
The following areas of physics are found to be the most difficult, even when easy 
tasks are considered: the force, the work, energy, and heat, the pressure, buoyancy, 
and density. It is worth noting that some tasks of the first (lowest) cognitive level, 
which rely on data memorization, are solved considerably below the expected level.  

The principal aim of the thesis is to enhance the task solving predictions in future 
national assessments of knowledge in physics on the basis of past experiences.  

 

 

Key words: national assessment of knowledge, performance at solving problems, 
comparative analysis, physics 
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1  Uvod 
 

Vsak izobraževalni sistem lahko služi svojemu namenu samo tako, da nenehno 
odpravlja svoje pomanjkljivosti in dograjuje svoje močne strani. Nacionalno 
preverjanje znanja je neke vrste ogledalo izobraževanju v osnovni šoli, je 
mehanizem, s katerim lahko vsi vpleteni preko analize rezultatov še izboljšajo 
poučevanje in učenje.  

Zelo veliko informacij o sistemu lahko ponudijo taka preverjanja, ki zaobjamejo čim 
širšo populacijo in so izvedena pod enakimi pogoji za vse sodelujoče. Na ravni 
slovenskega državnega osnovnošolskega izobraževalnega sistema je to nacionalno 
preverjanje znanja (NPZ). Poglavitni namen NPZ je zagotavljanje povratnih informacij 
o tem, kako deluje vzgojno izobraževalni sistem [1]. 

V diplomskem delu analiziramo rezultate nacionalnega preverjanja znanja iz fizike z 
vidika pričakovanj predmetne komisije. Osredotočimo se na tiste naloge, pri katerih je 
največje odstopanje med pričakovano in izmerjeno uspešnostjo reševanja nalog. 

Glavna naloga predmetne komisije (PK) je priprava in izbor nalog za NPZ. Poleg tega 
člani pripravijo še vrsto drugih gradiv, med drugim predstavitve in izobraževanje 
učiteljev o dosežkih na NPZ, prispevke za letno poročilo, sodelujejo pri usposabljanju 
predmetnih učiteljev, itd [2]. Ob pripravi preizkusa podajo oceno uspešnosti 
reševanja nalog ter po končanem preizkusu analizirajo izmerjene vrednosti. 

Želja PK je, da bi čim bolje predvidela uspešnost nalog, saj lahko tako optimizira 
sestavo preizkusov in izbere nabor nalog, s katerimi doseže tako porazdelitev 
rezultatov, ki nudi kar največ povratnih informacij o znanju celotne osnovnošolske 
populacije. 

 V nadaljevanju uvoda podrobneje opišemo nacionalno preverjanje znanja iz fizike. V 
glavnem delu naloge naredimo splošni pregled nalog iz NPZ po različnih parametrih 
in primerjamo izmerjeno in napovedano uspešnost učencev pri posameznih nalogah 
v štirih do sedaj odpisanih rednih rokih NPZ iz fizike (v letih 2007, 2008, 2012 in 
2014). Analize se lotimo z več plati, lahko bi rekli na »mikro« in na »makro« skali. Po 
eni strani iščemo naloge s posebej izrazitim odstopanjem meritev od napovedi. Za te 
naloge poskušamo v nadaljevanju poiskati razloge za izstopajoča odstopanja. Po 
drugi strani iščemo povezave med odstopanji in fizikalnimi vsebinami nalog ali 
kognitivnimi stopnjami nalog. Diplomsko delo sklenemo s pregledom ugotovitev, ki jih 
da opravljena primerjava izmerjene in napovedane uspešnosti. 

 

  



2 
 

1.1 Kaj je nacionalno preverjanje znanja 
 
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je preverjanje znanja, izpeljano na nivoju 
države, ki ga vsi učenci v državi rešujejo isti dan pod enakimi pogoji. Vsako leto se 
preverja znanje učencev ob koncu drugega in tretjega triletja iz slovenščine (oziroma 
italijanščine in madžarščine, kjer sta le-ta materina jezika) in matematike. V 6. 
razredu se preverja tudi znanje iz prvega tujega jezika, v 9. razredu pa še iz tretjega 
predmeta, ki se izbere po posebnem postopku [3]. Z NPZ se preverja zgolj tiste 
standarde znanja, ki so izrecno zapisani v učnem načrtu [1]. 

Nacionalno preverjanje znanja se je v letih 2007, 2008, 2012 in 2014 izvajalo letno v 
dveh rokih, rednem in naknadnem. Rednega roka se je pri fiziki udeležilo vsako leto 
med 4000 in 5000 učencev, kar je približno četrtina vseh slovenskih devetošolcev. 
Naknadni rok pa so pisali tisti učenci, ki se zaradi opravičenih razlogov niso mogli 
udeležiti rednega, na leto manj kot 50 učencev. Analiza naknadnega roka je bila zato 
statistično nezanesljiva, razmerje med stroški in koristjo izrazito slabo, zato so ga z 
letom 2014 ukinili.  

 

1.2 Cilji  
 
Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatne informacije o 
znanju učencev ter tako preveriti kakovost poučevanja in učnih načrtov in prispevati k 
boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja. Informacija o dosežkih na NPZ in 
njihova analiza je zato namenjena učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in 
sistemu na nacionalni ravni oziroma strokovnim institucijam. Slednjim NPZ daje 
informacije o doseganju standardov v učnih načrtih, kar omogoča evalvacijo 
dosežkov učencev, učnih načrtov in kakovosti izobraževanja na nacionalni ravni. S 
takimi informacijami je mogoče kvalitetno določiti smer nadaljnjega razvoja 
izobraževanja na nacionalni ravni [1]. 

 

1.3 Metodologija 
 
Sestavljavci preizkusov morajo zagotoviti, da je preverjanje znanja z NPZ veljavno, 
zanesljivo, objektivno in občutljivo.  

Deleži nalog v preizkusu so iz treh taksonomskih ravni:  

• znanja in poznavanja,  

• razumevanja in uporabe  

• ter iz samostojnega reševanja novih problemov oziroma samostojne 
interpretacije.  
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NPZ učencem omogoča, da pokažejo različne vrste in ravni znanja in spretnosti, zato 
sestavljavci uporabijo različne tipe nalog, kjer mora učenec:  

• izbrati pravilen odgovor (naloge zaprtega tipa, npr. alternativnega tipa; 
naloge izbirnega tipa, naloge urejanja, naloge povezovanja) 

• napisati krajši odgovor (naloge dopolnjevanja, naloge, pri katerih mora 
dati odgovor v eni ali več kratkih besedah ali stavku) 

• odgovarjati tako, da z obširnejšim besedilom, z risbami, grafi ali kako 
drugače razloži neko vsebino, področje in zakonitost ali pojasni svoj 
postopek reševanja. 
 

V preizkus so vključene različne taksonomske stopnje: znanje in poznavanje (prva 
raven), razumevanje in uporaba (druga raven) in samostojno reševanje novih 
problemov (tretja raven). Pri fiziki je največji delež nalog iz razumevanja in uporabe, 
saj sta po mnenju PK za učence pri tej starosti in nivoju izobraževanja najbolj 
pomembna [4]. 

Pri sestavljanju nalog je PK za fiziko vprašanja in odgovore pri vprašanjih izbirnega 
tipa oblikovala povsod, kjer je bilo to mogoče tako, da je preverjala vsebinsko 
razumevanje in ne zgolj pomnjenje definicij ali izrazov [2]. 

Ob vsakem preizkusu znanja predmetne komisije za vsak predmet pripravijo 
podrobna navodila za njegovo vrednotenje [3]. Vrednotenje poteka po natančno 
predvidenih postopkih, ki zagotavljajo največjo možno mero objektivnosti. 

 

1.4 Analiza 
 
NPZ iz fizike je bil do sedaj izveden štirikrat tako, da je bila vključena v preverjanje 
znanja statistično pomembna populacija slovenskih osnovnošolcev, ki se giblje pri 
fiziki vsako leto okoli 4500 učencev na rednem roku. Na podlagi tega je nastala 
zbirka nalog in podatkov o njihovem reševanju, ki je analizirana z različnih zornih 
kotov, da bi lahko zbrali čim več informacij o znanju učencev s področja fizike in 
izboljšali poučevanje fizike v bodoče. 

 

1.4.1 Območja težavnosti  
 
Za kvalitetno predstavitev dosežkov so rezultati predstavljeni z grafičnim prikazom 
(Slika 1). Dosežke vseh učencev, ki so sodelovali na NPZ, se razvrsti od najnižjega 
do najvišjega, nato pa se z višino stolpca prikaže število učencev z danim dosežkom. 
S posebno barvo so označena štiri območja: zeleno, rumeno, rdeče in modro 
območje. 
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Zeleno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje 
četrtine dosežkov glede na ostale dosežke. V tem območju je približno 10 % 
učencev, njihovi dosežki so višji od spodnjih 20 odstotkov in nižji od zgornjih 70 
odstotkov preostalih dosežkov, torej so to odstotki med 20. in 30. kvantilom. Na isti 
način se določi rumeno območje med 45. in 55. kvantilom, rdeče območje pa med 
70. in 80. kvantilom.  Modro območje označuje učence, katerih dosežki so v zgornji 
desetini dosežkov. V tem območju je približno 10 % učencev z najvišjimi dosežki. 
Primer porazdelitve dosežkov pri fiziki v letu 2014 je na Slika 1 [4]. 

 

 

Slika 1: Porazdelitev točk pri fiziki, 9.razred [4]. 

Za vsako območje se določi naloge, ki jih je pravilno rešilo vsaj 65 % učencev z 
dosežki v danem območju. To v splošnem pomeni, da so učenci z višjimi dosežki 
pravilno reševali tudi naloge iz nižjih območij [5].  

Vsako nalogo glede na uspešnost reševanja učencev v posameznem območju 
razvrstimo v enega od petih območij težavnosti, vsa štiri barvna in območje »nad 
modrim«. 

Pri interpretaciji opisov znanja in zmožnosti učencev iz posameznih barvnih območij 
je potrebno upoštevati, da opisi temeljijo na relativno majhnem številu nalog iz 
preizkusov in da bi že na videz manjše spremembe v nalogi lahko vplivale na 
uvrstitev naloge v drugo skupino. Opisi so tako pripravljeni kot splošno vodilo pri 
ugotavljanju vsebine znanja učencev [7]. 
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Predmetna komisija za fiziko za vsako nalogo vnaprej napove svojo oceno, kakšna 
bo uspešnost reševanja, to je povprečen delež doseženih točk, kar imenujemo 
napovedana težavnost naloge (NTN), čeprav bomo v besedilu dostikrat uporabili raje 
izraz napovedana uspešnost, saj vrednost NTN = 0 pomeni, da se pričakuje, da 
naloge ne bo rešil nihče, vrednost NTN = 1 pa, da bodo nalogo rešili vsi učenci. 
Napoved temelji na predhodnih rezultatih in izkušnjah profesorjev, ki sestavljajo 
predmetno komisijo. 

 

1.4.2 Indeks težavnosti 
 
Po koncu vrednotenja preizkusov se za vsako nalogo izračuna še indeks težavnosti 
(IT), ki je povprečen delež doseženih točk. Če je IT enak 1 pomeni, da so nalogo 
rešili vsi, torej je naloga manj zahtevna oziroma »lahka«. Če pa je IT enak 0, potem 
naloge ni rešil nihče in je naloga zelo zahtevna oziroma »težka«. 

 

1.4.3 Indeks diskriminativnosti  
Za vsak del posamezne naloge je izračunan indeks diskriminativnosti (ID), ki opisuje, 
kako dobro naloga ločuje med manj in bolj uspešnimi učenci. Primerjajo se rezultati 
učencev z visokim skupnim rezultatom z rezultati učencev z nizkim skupnim 
rezultatom. Obravnavano populacijo razdelimo na tretjine glede na uspešnost na 
celotnem preizkusu. ID naloge je razlika med indeksom težavnosti naloge na zgornji 
tretjini in indeksom težavnosti naloge na spodnji tretjini populacije [8]. Če sta deleža 
tistih, ki so nalogo pravilno rešili, v obeh skupinah pomembno različna, oziroma če je 
pravilno rešilo nalogo več učencev iz boljše skupine, potem je naloga občutljiva za 
merjenje lastnosti, ki je preizkus meri. Če je ID manjši od 0,2, naloga slabo ločuje 
med manj in bolj uspešnimi učenci, če je  ID med 0,2 in 0,3, jih ločuje »za silo«, če je 
ID med 0,3 in 0,4, je ločevanje dobro in, če je ID večji od 0,4, je ločevanje med manj 
in bolj uspešnimi učenci odlično [8]. 
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2 Splošni pregled težavnosti nalog na 
NPZ 
 

V raziskovalnem delu nas zanima težavnost nalog z vidika predvidevanja predmetne 
komisije, zato analiziramo povezavo med napovedano in izmerjeno uspešnostjo pri 
nalogah iz fizike.  

Pri vsaki nalogi se najprej napove uspešnost reševanja (NTN) in se po analizi 
rezultatov izmeri dejanska uspešnost učencev, ki jo podaja indeks težavnosti (IT), 
zato v diplomskem delu analiziramo odvisnost IT od NTN. To lahko storimo na več 
načinov, tabelarično in grafično. Opazujemo lahko razliko med IT in NTN, kvocient 
IT/NTN, in morda še kaj. Empirično smo ugotovili, da je grafična predstavitev 
izmerjene uspešnosti IT v odvisnosti od napovedane uspešnosti NTN najbolj 
nazorna, zato v nadaljevanju diplomskega dela primerjave predstavljamo na ta način.  

V uporabljeni grafični analizi, vsakemu delu naloge ustreza ena točka (IT, NTN), 
posebnosti vidimo kot točke, ki izstopajo iz celotne porazdelitve. Na grafu posebej 
označimo premico IT = NTN, kjer so izmerjene vrednosti enake napovedanim. Točke 
nalog, kjer se napoved zelo dobro ujema z meritvijo, se nahajajo na območju ob 
premici. Tako lahko opazujemo razpršenost točk okoli premice in podrobneje 
proučimo tiste naloge, ki imajo pri istem NTN največje odstopanje od točke IT = NTN. 

Do velikih odstopanj IT od NTN lahko pride iz dveh razlogov. Prvi je ta, da je naloga 
slabo formulirana in večina učencev ne razume besedila bodisi zaradi nepoznanega 
izraza (npr. homogeno telo, vakuum) ali pa zaradi nejasno postavljenega vprašanja. 
Drug razlog je vezan na težavnost naloge z vidika učencev. Ob napovedi uspešnosti 
predmetna komisija za fiziko predpostavlja določeno znanje oziroma zmožnost 
uporabe znanja, ki ga učenci imajo ali nimajo in zato prihaja do razhajanj. Da bi 
odkrili razloge za razhajanje napovedanih in izmerjenih vrednosti, lahko naloge 
razdelimo v skupine glede na različne parametre. Opazujemo, kako se porazdelitev 
točk (IT, NTN) spreminja, ko primerjamo naloge po različnih kognitivnih stopnjah, po 
letih, po področjih, itd. Osredotočimo se na tiste primere grafov, kjer so opazni trendi 
oziroma opazimo kakšno zanimivo porazdelitev. V grafu zato določimo trendno 
premico in korelacijski koeficient R2, ki pokaže, kako dobro je  ujemanje trendne 
premice s podatki v grafu (brez korelacije - 0, popolna korelacija - 1). 
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2.1 Metodologija 
 
 
Primerjavo med IT in NTN  ponazorimo grafično. NTN  izberemo kot neodvisno 
spremenljivko zato, ker je to podatek, ki ga PK uporabi pri sestavljanju preizkusa. 
Torej opazujemo vse rezultate relativno na NTN, kljub temu, da je NTN bolj 
nezanesljiv od IT, ki je izmerjen. Tako  preverjamo odvisnost izmerjenih rezultatov od 
napovedanih, ker je za pripravo bodočih preizkusov iz fizike to videti najbolj 
uporabno. V grafih zato na vodoravno os x nanašamo napovedano uspešnost (NTN), 
na navpično os y pa izmerjeno uspešnost (IT). 

Na grafu IT(NTN) smo kot najbolj odstopajoče naloge identificirali tiste, ki imajo pri 
istem NTN (navpičnice) največje odstopanje od premice IT = NTN. Na tej premici so 
vrednosti NTN enake vrednostim IT, kar pomeni, da se tu napovedane vrednosti 
popolnoma ujemajo z izmerjenimi. Večina nalog z velikim odstopanjem se nahaja na 
področju, kjer je IT majhen, napovedana vrednost pa visoka, torej na spodnjem 
desnem delu grafa. 

 

Pri analizi podatkov smo naloge ali dele nalog razvrščali po naslednjih parametrih:  

• leto preizkusa  

• tip roka (redni ali naknadni) 

• tip naloge  

∗ naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro 

∗ naloge krajših razširjenih odgovorov  

∗ naloge kratkih odgovorov  

∗ naloge dopolnjevanja brez nabora 

∗ naloge povezovanja, urejanja in razvrščanja  

• slika v vprašanju  

∗ brez slike v nalogi  

∗ graf  

∗ preglednica  

∗ shema vezja  

∗ slika 

• slika v odgovoru  

∗ brez slike v odgovoru 

∗ graf  

∗ preglednica  

∗ shema vezja,  

∗ slika  
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• področje  
∗ zvok in valovanje 

∗ svetloba 

∗ sile 

∗ tlak, vzgon in gostota 
∗ delo, energija in toplota 

∗ gibanje 
∗ vesolje 

∗ elektrika 

• kognitivni nivo  

∗ znanje in poznavanje 

∗ razumevanje in uporaba 

∗ samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, vrednotenje 

• razred 

• območje težavnosti 
∗ zeleno 

∗ rumeno 

∗ rdeče 

∗ modro 

∗ nad modrim 
 
 
 
 

2.2 Podatki 
 
 

Na vseh obravnavanih grafih je izpisana premica, ki najbolje označuje linearni trend 
točk (NTN, IT), korelacijski koeficient R2, ki pove, kako močna je korelacija med 
podatki in premica IT = NTN. 

Najprej opazujemo na istem grafu skupaj točke (IT, NTN) delov nalog iz preizkusov 
rednih in naknadnih rokov vseh let (2007, 2008, 2012 in 2014), ko se je na NPZ 
preverjalo znanje fizike (Slika 2). 
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Slika 2: Graf IT (NTN); redni in naknadni roki vseh let (2007, 2008, 2012 in 2014), ko 
se je preverjalo znanje fizike. Na grafu je z rdečo črto označena premica IT = NTN, 
izpisana je trendna premica in korelacijski koeficient R2. 

Na premici IT = NTN so napovedi enake izmerjenim rezultatom. Točke, ki se 
nahajajo pod rdečo premico, imajo boljše napovedane kot izmerjene vrednosti, pri 
točkah nad njo so bili izmerjeni rezultati boljši kot napovedani. Večja ko je navpična 
razdalja med točko in premico IT = NTN, večje je odstopanje med napovedano in 
izmerjeno vrednostjo. Iz grafa je razvidno, da se večina točk nahaja pod grafom, torej 
je predmetna komisija pri večini nalog preoptimistično ocenila uspešnost učencev pri 
reševanju nalog ali delov nalog.  

Podatke razvrstimo v skupine glede na prej opisane parametre in poskušamo najti 
vzorce odstopanj meritev od pričakovanj. 

 

2.2.1 Primerjava rednih in naknadnih rokov 
 
Na rednih rokih je bilo vključenih okoli 18000 učencev, na naknadnih pa manj kot 
150.  Tudi podrobnejše analize izvedene v zvezi z rezultati preizkusov so bile zato 
opravljene samo na vzorcu rednih rokov, saj so naknadni roki statistično premalo 
zanesljivi. Zato najprej primerjamo rezultate rednih in naknadnih rokov. Namen te 
primerjave je predvsem odločiti se, ali v nadaljevanju analizirati vse naloge ali le tiste, 
ki so jih reševali učenci na rednih rokih. 
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Slika 3: Graf IT (NTN); vsi naknadni roki (2007, 2008, 2012). 

 

 

Slika 4: Graf IT (NTN); vsi redni roki (2007, 2008, 2012, 2014); z rdečo so obkrožene 
tiste naloge, ki imajo odstopajoče višje izmerjene vrednosti od napovedanih, z 
vijoličasto pa tiste, kjer so izmerjene vrednosti veliko nižje od pričakovanih. 

  

Oblika razpršenosti točk je sicer podobna v obeh grafih (sliki Slika 3 in Slika 4), a je 
razvidna večja razpršenost pri naknadnih rokih. Primerjalna analiza narejena med 
rednim in naknadnim rokom leta 2012 [9] pokaže, da ima lahko naknadni rok veliko 
statistično podobnost z rednim rokom kljub maloštevilni populaciji. Žal ta primer ne 

y = 0,7515x + 0,0579

R² = 0,2983

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

IT

NTN



11 
 

zagotavlja, da je vedno tako. Trendna črta pri rednih rokih se bolj ujema s premico IT 
= NTN, korelacijski koeficient pri rednih rokih je višji kot pri naknadnih, tudi grafično tu 
lažje identificiramo najbolj odstopajoče naloge, zato se v nadaljevanju omejimo samo 
na proučevanje rezultatov rednih rokov.  

Opazimo, da nekatere naloge zelo odstopajo. V grafu podatkov iz vseh rednih rokov 
(Slika 4) zato izberemo najbolj izstopajoče naloge, torej tiste točke (IT, NTN), kjer je 
razdalja med točko in navpično razdaljo (v smeri y) do premice  IT = NTN 
izstopajoča.  

Zanimajo nas naloge, ki so bile nad ali pod pričakovanimi vrednostmi. Te naloge 
posebej analiziramo v drugem delu raziskave in podamo mnenje za razloge 
odstopanj. 

 

2.2.2 Analiza po letih 
 
Naredimo primerjavo med rednimi roki različnih let ter opazujemo predvsem, ali se 
napovedi uspešnosti s časom in izkušnjami zaradi vedno večje banke analiziranih 
nalog kaj izboljšujejo. 

 

Slika 5: Graf IT (NTN) za redni rok 2007. 
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Slika 6: Graf IT (NTN) za redni rok 2008. 

 

 

Slika 7: Graf IT (NTN) za redni rok 2012. 
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Slika 8: Graf IT(NTN) za redni rok 2014. 

 

V letih 2007, 2008 in 2012 je veliko nalog, kjer se napovedane težavnosti zelo 
razlikujejo od izmerjenih (slike Slika 5, Slika 6, Slika 7), v letu 2012 so še posebej 
izrazito odstopajoče napovedi za naloge, ki jih podrobneje analiziramo v poglavju 3. 
V letu 2014 (Slika 8) pa so bile napovedi bližje izmerjenim rezultatom in je tudi 
razpršenost točk manjša. Napovedi se torej izboljšujejo, čeprav je večina nalog še 
vedno na spodnji strani premice IT = NTN, kar pomeni, da sestavljavci še vedno 
precenjujejo uspešnost reševanja nalog. Razlog tiči verjetno v tem, da PK predvideva 
znanje, ki bi moralo slediti iz učnih načrtov in ob pomanjkanju informacij o vzrokih za 
slabe rezultate seveda preoptimistično napoveduje dosežke učencev.  
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2.2.3 Analiza po kognitivnih stopnjah 
 
Rezultate analiziramo tudi z vidika različnih kognitivnih stopenj, kjer opazimo nekaj 
zanimivih trendov. 

 

 

Slika 9: Graf IT(NTN) za prvi kognitivni nivo pri vseh rednih rokih (2007, 2008, 2012, 
2014). Z rdečimi krogci so označene posebej izstopajoče naloge. 

 

Naloge prve kognitivne stopnje preverjajo znanje in poznavanje in so zato za učence 
praviloma »lažje«. PK je zato za te naloge napovedala veliko uspešnost reševanja. Z 
izjemo ene naloge je območje NTN je od 0,6 do 0,9. Izmerjeni rezultati so prav tako 
visoki, čeprav nekoliko nižji od napovedanih, nahajajo se v območju od približno 0,4 
do 0,9, če izločimo pet najbolj odstopajočih nalog.  

Pri analizi teh petih nalog, pri katerih je bila uspešnost reševanja zelo precenjena, 
izmerjeni IT pa nizek, ugotovimo, da so v štirih primerih  to naloge, ki zahtevajo 
faktografsko pomnjenje podatkov. Samo v enem primeru je to naloga, v kateri so 
morali učenci opisati pomen specifične toplote na konkretnem primeru železa. Ker 
vprašanje na nek način preverja razumevanje pojma specifična toplota, bi lahko bilo 
razvrščeno v drugo kognitivno stopnjo, tako da odstopanje te naloge od ostalih nalog 
prve kognitivne stopnje tako v napovedih kot v izmerjeni uspešnosti niti ne 
preseneča.   

Zaključimo lahko, da so napovedi za naloge, ki zahtevajo pomnjenje podatkov, manj 
zanesljive. Kljub kognitivni nezahtevnosti takih nalog je težko predvideti njihovo 
uspešnost, saj si učenci nekaterih podatkov ne zapomnijo ali pa se jih pogosto niti ne 
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potrudijo naučiti. Eden od vzrokov manj uspešnega  reševanja je lahko tudi časovna 
oddaljenost obravnavane snovi, saj nekaterih tem po obravnavi do konca šolanja več 
ne utrjujejo. 

 

 

Slika 10: Graf IT (NTN) za drugi kognitivni nivo pri vseh rednih rokih (2007, 2008, 
2012, 2014). 

Pri nalogah druge kognitivne stopnje ugotovimo, da je porazdelitev uspešnosti zelo 
podobna porazdelitvi iz vseh rednih rokov, saj je največji delež nalog odmerjen 
razumevanju in uporabi. Trend uspešnosti je v povprečju za okoli 15 % pod 
napovedanimi vrednostmi. Tako kot za vse redne roke (Slika 4),  je tudi tukaj večji del 
napovedi višjih od izmerjenih uspešnosti. Najnižja NTN 0,2 je napovedana samo za 3 
naloge, medtem ko je nalog z IT, manjšim od 0,2 kar 16.  
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Slika 11: Graf IT (NTN) za tretji kognitivni nivo pri vseh rednih rokih (2007, 2008, 
2012, 2014). 

Pri grafični analizi podatkov po tretji kognitivni stopnji, kjer preverjamo sposobnost 
samostojnega reševanja novih problemov oziroma zmožnost samostojne 
interpretacije, opazimo pahljačasto razpršenost točk. Za zelo težke naloge je PK 
relativno dobro ocenila uspešnost učencev. Pri nalogah, kjer je bila pričakovana 
večja uspešnost učencev, pa so učenci dosegali od zelo nizkih do visokih rezultatov.  
Takih nalog učenci večinoma niso reševali tako dobro, kot je PK napovedala. Za te 
naloge je bila napoved torej nezanesljiva. Na primer tam, kjer je bila napovedana 
70 % uspešnost, so bile izmerjene uspešnosti v razponu od 0,08 do 0,81. 

 

2.2.4 Analiza nalog po področjih 
 
Glede na področja lahko razvrstimo naloge v osem skupin. Pri področju zvok in 
valovanje ter področju vesolje je bilo nalog do sedaj premalo (le 6 pri vsakem), da bi 
bila podrobna analiza trendov znotraj teh področij smiselna, zato teh dveh področij 
ne analiziramo grafično, sicer pa pri analizah po letih, kognitivnih stopnjah, območjih 
težavnosti in analizi vseh izstopajočih nalog teh področij ne izpuščamo. 
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Slika 12: Graf IT (NTN) za področje svetlobe pri vseh rednih rokih (2007, 2008, 
2012, 2014). 

Pri nalogah iz področja svetlobe je ujemanje s premico IT = NTN visoko. Opazimo, 
da je najbolje napovedana uspešnost za tiste naloge, ki so se PK zdele »lahke« in so 
jih učenci reševali celo malo bolje od predvidevanj. Tako kot pri nalogah za prvi 
kognitivni nivo velja, da PK za manj zahtevne naloge kar dobro oceni, da bodo 
uspešno reševane. 

 

 

Slika 13: Graf IT(NTN) za področje sil pri vseh rednih rokih (2007, 2008, 2012, 
2014). 
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Težavnost nalog iz področja sil je bila skoraj povsod precenjena, v povprečju za 
20 %. Veliko nalog, za katere je NTN v območju od 0,4 do 0,8, ni preseglo meje 
IT = 0,3. Na področju sil so pričakovanja PK videti mnogo višja od znanja učencev. 

 

 

Slika 14: Graf IT(NTN) za področje tlaka, vzgona, gostote pri vseh rednih rokih 
(2007, 2008, 2012, 2014). 

Na področju tlaka, vzgona in gostote je bila tretjina napovedanih rezultatov večja od 
70 %, izmerjene vrednosti pa so bile vse manjše od 70 % (Slika 14). Kljub temu je 
bila dobra polovica napovedi dovolj blizu izmerjenim. Tlak, vzgon in gostota so za 
učence težki koncepti, ki jih večina učencev ne usvoji zadovoljivo v času, ki je 
namenjen tej učni snovi. 
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Slika 15: Graf IT(NTN) za področje dela, energije, toplote pri vseh rednih rokih 
(2007, 2008, 2012, 2014). 

Področje dela, energije, toplote sodi med najzahtevnejše v osnovni šoli. Čeprav so 
bile napovedi za NTN do 0,9, IT nobene naloge ni presegel meje 0,7 (Slika 15). Pri 
veliki večini nalog je težavnost precenjena. Rezultati analiz, opravljenih na Državnem 
izpitnem centru, potrjujejo, da so naloge s tega področja slabo reševanje in da ima 
veliko učencev težave pri razumevanju konceptov iz tega področja [10]. 

 

 

Slika 16: graf IT (NTN) za področje gibanja pri vseh rednih rokih (2007, 2008, 2012, 
2014). 
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Pri grafu nalog iz področja gibanja se trendna premica zelo lepo ujema s premico 
IT = NTN, povsod je premaknjena za približno 13 % navzdol. Koncepti iz gibanja so 
otrokom najbolj blizu izmed vseh področij, saj se z njimi srečajo zelo zgodaj in skozi 
življenjske situacije. V osnovni šoli jih obravnavajo večkrat, pri fiziki pa jih podrobneje 
proučujejo v osmem in v devetem razredu, zato so pri reševanju nalog iz tega 
področja relativno uspešni. Zato so tudi predvidevanja PK o uspešnosti pri reševanju 
teh nalog bolj natančna. 

 

 

Slika 17: Graf IT(NTN) za področje elektrike pri vseh rednih rokih (2007, 2008, 2012, 
2014). 

Podobno kot pri področju sil (Slika 13) so napovedi pri področju elektrike v povprečju 
za okoli 20 % premaknjene navzdol (Slika 17). Za naloge z NTN od 0,5 do 0,7 velja, 
da imajo IT razpršen na širokem intervalu, torej so bile naloge, za katere je PK 
napovedala srednjo zahtevnost, reševane včasih zelo uspešno, a včasih tudi precej 
malo uspešno. 

Iz analize po posameznih področjih ugotovimo, da se napovedi najbolje ujemajo z 
meritvami pri svetlobi in gibanju, najmanj pa pri silah in področju iz tlaka, vzgona in 
gostote. Pri nekaterih področjih se srečamo s koncepti, ki so za učence tako 
zahtevni, da verjetno brez sprememb v poučevanju ne moremo pričakovati, da lahko 
zastavimo tako nalogo, da bi jo velika večina učencev pravilno rešila. 
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2.2.6 Analiza po območju težavnosti 
 

Območja težavnosti so neposredno povezana z izmerjenimi težavnostmi, zato je 
pričakovana korelacija med napovedanimi in izmerjenimi vrednostmi po posameznih 
območjih visoka. Izmerjena težavnost je namreč enaka deležu vseh učencev, ki je 
uspešno rešil nalogo, pri razvrščanju nalog v določeno območje težavnosti pa se 
upošteva uspešnost reševanja naloge skupine učencev iz določenega barvnega 
območja, ki je določeno glede na uspeh na celotnem preizkusu. V zeleno območje 
tako spadajo naloge, ki jih je uspešno rešilo vsaj 65 % učencev, katerih skupni 
dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov. 

 

Slika 18: Graf IT (NTN) za zeleno območje težavnosti pri vseh rednih rokih (2007, 
2008, 2012, 2014). Vse naloge so v območju, občrtanem z zeleno, v rdečih krogcih 
sta najbolj odstopajoči naloga 17 a) iz leta 2008 in 12 a) iz leta 2014. 

V zelenem območju je nalog sicer samo 14, zanimivo pa je, da je  PK tukaj skoraj za 
vse naloge napovedala slabšo uspešnost od dejanske. Odstopanja napovedanih 
rezultatov od dejanskih so v povprečju majhna,  od 2 % do 11 %. Vse naloge se 
nahajajo v območju, kjer je NTN od 0,6 do 0,9, IT pa od 0,7 do 0,9. Videti je, da so 
bile naloge z napovedano visoko uspešnostjo reševane celo bolje od pričakovanj v 
skupini učencev, ki je dosegla mejo spodnje četrtine dosežkov.  

Bolj zgrešeni napovedi sta za nalogo 17 iz leta 2008 in 12 a) iz leta 2014, ki ju 
obravnavam posebej.  

V rumenem območju se nahajajo naloge, ki jih je rešilo vsaj 65 % učencev, katerih 
skupni dosežki pri fiziki določajo mejo med polovicama dosežkov.  
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Slika 19: Graf IT (NTN) za rumeno območje težavnosti pri vseh rednih rokih (2007, 
2008, 2012, 2014). Vse naloge so v območju, občrtanem z rumeno, v rdečem krogcu 
je najbolj odstopajoča naloga 15 iz leta 2012. 

Tu je zgolj 11 nalog, za katere se napovedani rezultati le malo razlikujejo od 
dejanskih. Območje NTN je od 0,6 do 0,9, IT pa od 0,6 do 0,75.  Iz tega območja 
posebej obravnavamo najbolj izstopajočo nalogo 15 iz leta 2012. 

V rdečem območju se nahajajo naloge, ki jih je rešilo vsaj 65 % učencev,  katerih 
skupni dosežki pri fiziki določajo mejo zgornje četrtine vseh dosežkov. 

 

Slika 20: Graf IT (NTN) za rdeče območje težavnosti pri vseh rednih rokih (2007, 
2008, 2012, 2014), v rdečem krogcu je naloga 13 a) iz leta 2008. 
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PK je tukaj za skoraj vse naloge napovedala boljše rezultate od dejanskih, a 
odstopanja v povprečju niso velika. Interval NTN je tukaj izrazito večji kot pri zelenem 
in rumenem območju, od 0,4 do 0,9, IT pa se nahaja v intervalu od približno 0,4 pa 
do 0,6. Točke so bolj razpršene, torej je za naloge v rdečem območju napoved manj 
zanesljiva. Najbolj odstopa naloga 13 a) iz leta 2008, ki jo obravnavam posebej. 

Modro območje označuje naloge, ki jih je rešilo vsaj 65 % učencev, katerih skupni 
dosežki so v zgornji desetini dosežkov. V tem območju je 10 % učencev z najvišjimi 
dosežki; njihovi dosežki so višji od 90 % vseh dosežkov.  

. 

 

Slika 21: Graf IT (NTN) za modro območje težavnosti pri vseh rednih rokih (2007, 
2008, 2012, 2014). 

 

V tem območju težavnosti se nahaja največ nalog. Poenostavljeno bi lahko rekli, da  
je v preizkusih največ nalog takšnih, da jih uspešno rešuje najbolj uspešnih 10 % 
učencev. Razvidna je velika razpršenost točk, z NTN od 0,2 do 0,8 in IT od 0,1 do 
0,6. Pri več kot polovici nalog iz modrega območja je napoved rezultatov izrazito 
boljša od izmerjenih rezultatov. Naloge, ki so bile ocenjene kot lažje v skupini, so bile 
reševane podobno kot tiste, ki so bile napovedane kot srednje težke. 
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Naloge nad modrim območjem so učenci iz skupine 10 % učencev z najvišjimi 
dosežki na celotnem preizkusu reševali z manj kakor 65 % uspešnostjo. Ugotovitve 
zato veljajo za celotno populacijo [7]. 

 

Slika 22: Graf IT (NTN) za območje težavnosti nad modrim pri vseh rednih rokih 
(2007, 2008, 2012, 2014). Z rdečimi krogci so obkroženi vsi deli naloge 12 iz leta 
2012. 

Še bolj kot za naloge iz modrega območja velja, da so vsi napovedani rezultati višji 
od izmerjenih, med njimi večina takih, kjer je napoved mnogo višja od izmerjene 
uspešnosti. To so naloge, ki jih je rešil zelo majhen delež učencev, pričakovanja pa 
so bila veliko večja. Videti je, da je težko napovedati rezultate za težje naloge in da 
se PK tukaj pogosto moti, saj so napovedi v zelo širokem območju med 0,2 in 0,8, 
večina nalog pa ima IT pod 0,3. Če izvzamemo 3 naloge, za katere je IT višji od 0,3, 
je videti, kot da izmerjene vrednosti sploh niso odvisne od napovedanih, saj bi bil 
smerni koeficient trendne premice blizu nič. Izrazito odstopa celotna naloga 12 iz leta 
2012, ki jo obravnavam posebej. 

Podobno kot pri ugotovitvah za kognitivne stopnje velja, da je napoved za lažje 
naloge bolj točna, pri težjih pa je zelo negotova. 

Analiza nalog po tipu nalog (naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro, naloge kratkih 
odgovorov) ne pokaže posebnih trendov glede napovedane in izmerjene težavnosti, 
saj so točke razpršene podobno kot v grafu vseh rednih rokov (Slika 4), podobno 
velja za porazdelitve nalog po razredih. Prav tako ni opaznih posebnosti glede na 
različne slikovne vidike pri vprašanju ali odgovoru v nalogi (brez slike, slika, graf, 
vezje). 
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3 Primeri izstopajočih nalog 
 
 
V drugem delu analiziramo najbolj odstopajoče naloge in poskušamo najti razloge za 
napačna predvidevanja težavnosti teh nalog. Naloge, kjer so izmerjeni rezultati veliko 
nižji od pričakovanih, načeloma razdelimo v dve skupini. V prvi so naloge, ki so 
zahtevne in je PK podcenila njihovo zahtevnost. V drugo skupino sodijo naloge, ki so 
slabo formulirane, zaradi česa imajo učenci težave z razumevanjem besedila in 
vsebine naloge. Pri nalogah, kjer so bili rezultati NPZ podrobno analizirani s strani PK 
ali v drugih virih, se opremo na te izsledke. V tabeli Tabela 1 so naštete vse naloge, 
ki smo jih analizirali, skupaj z nekaterimi značilnimi podatki o vsakem delu naloge. 

 

Za vsako nalogo so v tabeli Tabela 1 navedeni podatki v naslednjem vrstnem redu: 
 

• letnica roka  

• številka naloge 

• tip naloge:  

∗ naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro  

∗ naloge krajših razširjenih odgovorov  

∗ naloge kratkih odgovorov  

∗ naloge dopolnjevanja brez nabora 

∗ naloge povezovanja, urejanja in razvrščanja  

• področje:  

∗ zvok in valovanje 

∗ svetloba 

∗ sile 

∗ tlak, vzgon in gostota 

∗ delo, energija in toplota 

∗ gibanje 

∗ vesolje 

∗ elektrika 

• razred 

• taksonomska stopnja oziroma kognitivno področje 

• območje težavnosti (OT) 

• napovedana težavnost naloge (NTN) 

• izmerjena težavnost (IT) 

• indeks diskriminativnosti (ID) 
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Tabela 1: Navedene so tiste naloge, za katere napovedana težavnost izrazito 
odstopa od izmerjene. Pri vsaki nalogi je naveden rok, številka naloge, tip naloge, 
področje, razred, kognitivni nivo (KN), območje težavnosti (OT), napovedana 
težavnost naloge (NTN), izmerjena težavnost (IT), indeks diskriminativnosti (ID). Pri 
nalogah so navedeni podatki za vse posamezne dele. Podatki delov nalog, kjer 
razlika med napovedano in izmerjeno težavnostjo ni bila zelo odstopajoča, so 
posivljeni. Če je del naloge vreden dve točki, je razdeljen na dva dela in so za vsak 
del v svoji vrstici podatki za posamezno točko (npr. 14 b1 in 14 b2). 

 

 
 

 
 
 
 

  

ROK Naloga Tip naloge Področje Razred KN OT NTN IT ID 

2007 06   Izbirni tip Delo, energija in toplota 9 3 4 0,40 0,57 0,19 

2007 14 a Izbirni tip Sile 8 2 4 0,70 0,40 0,21 
  14 b1 Kratki odgovor Tlak, vzgon in gostota 8 2 4 0,20 0,35 0,46 
  14 b2 Kratki odgovor Tlak, vzgon in gostota 8 2 5 0,20 0,10 0,36 
  14 c Kratki odgovor Tlak, vzgon in gostota 8 3 4 0,50 0,45 0,26 

2008 09   
Povezovanje, 
urejanje, razvrščanje 

Vesolje 9 1 5 0,80 0,26 0,36 

2008 13 a Kratki odgovor Tlak, vzgon in gostota 8 2 3 0,90 0,50 0,53 

  13 b Kratki odgovor Tlak, vzgon in gostota 8 2 3 0,80 0,42 0,58 

  13 c Kratki odgovor Sile 8 2 4 0,70 0,31 0,64 

  13 d Kratki odgovor Tlak, vzgon in gostota 8 2 5 0,50 0,11 0,48 

2008 17 a Kratki odgovor Gibanje 8 2 1 0,70 0,89 0,24 

  17 b Kratki odgovor Gibanje 8 2 4 0,50 0,36 0,56 

  17 c Kratki odgovor Gibanje 8 2 4 0,50 0,28 0,48 

  17 d Kratki odgovor Gibanje 8 3 4 0,30 0,38 0,43 

2008 19 a Izbirni tip Elektrika 9 2 4 0,60 0,30 0,35 

  19 b 
Povezovanje, 
urejanje, razvrščanje 

Elektrika 9 2 5 0,50 0,08 0,31 

2012 12 a Kratki odgovor Tlak, vzgon in gostota 8 2 5 0,50 0,06 0,32 

  12 b1 Kratki odgovor Sile 8 2 5 0,40 0,03 0,32 

  12 b2 Kratki odgovor Sile 8 2 5 0,20 0,02 0,31 

2012 15 a Kratki odgovor Delo, energija in toplota 9 1 2 0,90 0,65 0,46 

  15 b Kratki odgovor Delo, energija in toplota 9 3 4 0,40 0,16 0,53 

  15 c Kratki odgovor Sile 9 3 5 0,70 0,09 0,30 

2014 09   Izbirni tip Vesolje 8 1 5 0,60 0,10 0,21 

2014 12 a Izbirni tip Zvok in valovanje 7 2 1 0,60 0,89 0,23 

  12 b Izbirni tip Zvok in valovanje 7 1 1 0,70 0,86 0,22 
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3.1. Primer 1: leto 2007, naloga 6 
 

 

Slika 23: Naloga 6, leto 2007 [11]. 

 
Komentar k nalogi: 

Naloga je imela nižjo napovedano kot izmerjeno vrednost. Predmetni komisiji se je 
zdela zahtevnejša (NTN = 0,4) zato, ker je potrebno vedeti, kaj je to težišče, kar je v 
osnovni šoli zahteven koncept. IT je bil višji verjetno zato, ker so se učenci znašli 
intuitivno iz vsakdanjih izkušenj.  

Možna razlaga je, da učenci povezujejo delo s spremembo potencialno energijo, le-to 
s spremembo višine in zato izberejo najvišji lik (oziroma povezujejo delo s potjo in v 
tem primeru izberejo največjo višino). Tako pravilno rešijo nalogo tudi brez 
povezovanja spremembe potencialne energije s spremembo lege težišča. Verjetno je 
bil rezultat tako dober tudi, ker so nekateri učenci tudi brez znanja in razmisleka o 
spremembi lege težišča intuitivno izbrali lik z največjo višino, saj je tudi v vprašanju 
»V katerem primeru si opravil največ dela?« beseda največ in se najvišji lik ponuja 
sam od sebe. 
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3.2. Primer 2: leto 2007, naloga 14 b 

 

Slika 24: Naloga 14, leto 2007 [11]. 
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Naloga 14 b) je bila vredna 2 točki. Za prvo točko je bila napoved uspešnosti 0,2, 
izmerjena pa 0,35, za drugo točko je bila napoved sicer enaka (0,2), a je le 10 % 
učencev rešilo nalogo do konca in doseglo 2 točki.  

Za podrobnejši vpogled v razlog za razlike pri napovedi in meritvah uspešnosti te 
naloge je potrebno pogledati navodila za točkovanje: 

 

Slika 25: Navodila za točkovanje pri nalogi 14 b) [11]. 

 

Prvo točko so pri nalogi 14 b) dobili učenci, ki so izračunali tlak na neošiljenem koncu 
svinčnika in ga izrazili s pravimi enotami (namesto tlaka na ošiljenem koncu), ali so 
izračunali samo ploščino konice svinčnika, ali so izračunali sicer pravilen številčni 
rezultat, a brez enot. Tukaj je zadoščalo proceduralno znanje o računanju tlaka. Do 
konca je nalogo pravilno z enotami in z upoštevanjem 50-krat manjše površine na 
konici kot na neošiljenem delu izračunalo samo 10 % učencev.  

Naloga je v nekaterih elementih podobna nalogi 13 iz leta 2012 [13], ki je bila 
podrobno analizirana po posameznih odgovorih učencev [13]. Ugotovljeno je bilo, da 
so učenci z enotami, posebej s pretvarjanjem enot za tlak iz N/cm2 v Pa precej 
nespretni. Večina učencev sicer ve, katero fizikalno količino izražamo v katerih 
enotah, ne znajo pa z njimi računati ali pa računajo do konca brez enot in v rezultat 
dodajo neko enoto, za katero mislijo, da se uporablja za tlak [13].  

Posebnost te naloge je, da je PK za oba dela napovedala enako uspešnost, kar je 
verjetno spregledana napaka, saj je sicer pri vseh strukturiranih nalogah napovedala 
za vsak naslednji korak nekaj manjšo uspešnost. Vsi učenci, ki so dobili drugo točko, 
so po navodilih za vrednotenje dobili tudi prvo točko. Ker seveda ni nujno, da so vsi, 
ki so dobili točko za prvi korak 14.1 (Slika 25) naredili nalogo do konca, mora biti 
učencev, ki so dobili prvo točko, več od tistih z dvema točkama. Zato bi morala biti 
tudi napovedana uspešnost pri koraku 14.2 manjša od uspešnosti pri koraku 14.1. 
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Dejstvo, da je nalogo iz tlaka do konca rešilo samo 10 % vseh učencev, pomeni, da 
je potrebno pri poučevanju nenehno poudarjati računanje z enotami, da se učenci 
naučijo povezovati računanje pri fiziki s fizikalnimi količinami.  

 

3.3 Primer 3: Leto 2008, naloga 9 

 

Slika 26: Naloga 9, leto 2008 [11]. 

 

Napovedana uspešnost je bila 0,8, izmerjena pa zgolj 0,26. Za dosego ene točke je 
bilo potrebno prav pripisati 3 od 4 časov. Pri takem tipu naloge (dopolnjevanje iz 
nekega nabora) je veliko več možnosti za napako, če se poskuša rešiti nalogo 
»intuitivno«. Če so učenci po občutku razvrstili razdalje po velikosti: najdlje so 
galaksije, zvezde so bližje, Sonce še bližje in Luna najbližje, so imeli potem težave 
pri izbiri pravih štirih časov izmed petih časov, urejenih po velikosti. Naloga je  prvega 
kognitivnega nivoja, zato tiči vzrok za tako slabo reševanje verjetno tudi v dejstvu, da 
je obravnava vesolja v osmem razredu časovno oddaljena in da naloga zahteva 
pomnjenje razdalj v vesolju ter hitrosti svetlobe. Verjetno učenci ne ozavestijo 
podatkov tako dobro, morda se jih niti ne trudijo naučiti. Ker tega podatka po 
obravnavi snovi ne ponovijo, niti, na primer, pri enakomernem gibanju, ga v večini 
pozabijo.  

Za nizko uspešnost reševanja naloge problem ni formulacija naloge, temveč dejstvo, 
da učenci teh podatkov ne vedo. 
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3.4 Primer 4: leto 2008, naloga 13 a in d 

 

Slika 27: Naloga 13, leto 2008 [11]. 
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Pretvarjanje enot je verjetno eden trših orehov pri fiziki in matematiki, ki se ga učitelji 
vsako leto trudijo streti, a opažajo, da je za učence to zelo težka naloga.  

Pri delu naloge 13 a) je imela PK zelo visoka pričakovanja (0,9), saj je računanje 
prostornine in pretvarjanje v litre večkrat obravnavano tako pri matematiki kot pri fiziki 
in se večkrat ponavlja in veliko utrjuje. Zato tem bolj preseneča, da je samo 50 % 
učencev znalo izračunati prostornino in jo iz cm3 pretvoriti v litre.  

Verjetno bi moral biti v učnem načrtu še večji poudarek na pretvarjanju, predvsem iz 
pogosto uporabljanih enot, ki si jih učenci zlahka predstavljajo in imajo v vsakdanjem 
življenju z njimi veliko opravka. 

Zelo slabo je bil reševan tudi del naloge 13 d) (Slika 27), kjer je moral učenec 
izračunati tlak v tekočini na določeni globini in upoštevati zračni tlak na gladini. Samo 
11 % učencev je odgovorilo pravilno, kljub podanemu obrazcu za računanje 
hidrostatskega tlaka. 

Med razloge, da je naloga slabo reševana, sodi verjetno to, da je računska, da 
zahteva poznavanje izraza za hidrostatski tlak in upoštevanje tlaka na gladini. Ker se 
snov obravnava samo enkrat v osmem razredu in ji je namenjeno relativno malo 
časa, znajo naloge iz tega področja reševati le najboljši. To dokazuje tudi visok 
indeks diskriminativnosti (ID), ki tudi iz statističnega zornega kota dokazuje, da 
naloga odlično ločuje med bolj in manj uspešnimi učenci. 

Pri celotni nalogi 13 je razlog za nizek izmerjeni rezultat visoka zahtevnost naloge, ki 
jo je PK podcenila in težava ni v nerazumljivosti ali nejasnosti v besedilu. 
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3.5 Primer 5: leto 2008, naloga 17 a 

 

Slika 28: Naloga 17, leto 2008 [11]. 
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Pričakovana uspešnost je bila 0,7, izmerjena pa 0,89, kar je izjemno visoko. Naloge 
iz gibanja so za učence tudi sicer lažje, saj so jim bolj domače.  

Izsledki NPZ kažejo, da učenci relativno dobro berejo podatke iz grafov oziroma 
nimajo večjih težav pri prepoznavanju grafov. Naloge iz prepoznavanja vrste gibanj, 
branja iz preprostih grafov in branja preprostejših podatkov iz bolj zapletenih grafov 
se uvrščajo v zeleno območje, kjer učenci naloge pogosto rešujejo bolj s sklepanjem 
kot z znanjem fizike [6,9].   

Predvidevam, da je bil del a) naloge 17 tako izjemno dobro reševan, ker se 
presečišče premic avtomobila in traktorja ponuja kot možen odgovor in lahko učenci 
do odgovora pridejo z logičnim sklepanjem tudi brez razumevanja, morda pa tudi 
zato, ker so podobno nalogo morda reševali v razredu. Predhodno leto je bilo na 
NPZ podobno, a težje vprašanje b) pri nalogi 16 (Slika 29), kjer je bila pričakovana 
uspešnost 0,8,  izmerjena pa samo 0,36. Morda so učenci za vajo rešili nalogo 16 iz 
leta 2007 (Slika 29) pri pouku in bili zato bolj uspešni pri delu a) naloge 17. 

 

Slika 29: Naloga 16, leto 2007 [11]. 
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3.6 Primer 6: leto 2008, naloga 19 b 

 

Slika 30: Naloga 19, leto 2008 [11]. 
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Del b) naloge 19 je rešilo zgolj 8 % učencev, napovedana uspešnost je bila 50 %. 
Naloga je postopkovno in računsko zahtevnejša in iz področja elektrike, ki je tudi na 
splošno zahtevnejše področje, zato so jo rešili le najboljši učenci. Ocena, da jo bo 
rešilo 50 % učencev, ni bila realna, saj naloga zahteva tudi ob znanju in razumevanju 
več časa, ker je potrebno preračunavanje več možnih kombinaciji in se nahaja na 
koncu preizkusa, ko mnogim reševalcem že zmanjkuje časa.  

Naloga je bila zaradi potrebnega proceduralnega znanja uvrščena v drugi kognitivni 
nivo, a bi lahko bila verjetno tretje kognitivne stopnje, saj lahko nalogo rešujemo tudi 
samo s sklepanjem, kjer analiziramo vse štiri kombinacije samo semikvantitativno 
namesto kvantitativno. Pri tem načinu reševanja so sicer pomembne tudi izkušnje 
otrok ali pa je potrebno vsaj utrditi snov. Možno je, da večina učencev ni rešila dovolj 
nalog iz področja električnega toka, saj učenci pišejo preizkus iz fizike preden v 
nekaterih šolah sploh obravnavajo to temo.  

Besedilo pri nalogi ni sporno, pač pa je zahtevnost naloge glede na zgoraj zapisano 
veliko večja, kot je PK predpostavila. 

 

3.7 Primer 7: leto 2012, naloga 12  

 

Slika 31: Naloga 12, leto 2012 [11]. 
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Pri tej nalogi je bolj kot napoved, ki je nizka, problematična izjemno nizka uspešnost 
reševanja, saj jo je rešila le peščica učencev, del a) 6 % in del b) do konca samo 2 % 
učencev.  

Reševanje naloge je podrobno analizirano po odgovorih učencev v [13] in ponuja 
nekaj zelo zanimivih ugotovitev. Iz vsebinske analize v [8] citiramo nekatere izsledke.  

Četrtina učencev iz analiziranega vzorca se je dela naloge a) lotila tako, da je 
izračunala neko številko iz podatkov, danih v besedilu naloge. Kar nekaj učencev je 
silo vzgona poskušalo računati iz enačbe F = ma ali A =  Fs . Pri tem so namesto a 
oziroma s vstavili volumen. V delu b) je samo desetina učencev znala napisati pogoj 
za ravnovesje sil. Več kot 85 % učencev si pri reševanju ni pomagalo s skico, 
preostali so jo sicer narisali, a je bilo 90 % skic nepopolnih ali napačnih. Iz podatkov 
o deležu učencev, ki so narisali skico in tistih, ki so prišli do pravilnega rezultata, je 
mogoče sklepati, da je skica učencem v veliko pomoč, čeprav ni popolnoma pravilna. 
Na uporabo skic pri reševanju naloge zelo vpliva učitelj s svojim pristopom. 

Četrtina učencev meni, da je sila roke kar nasprotno enaka sili vzgona, ki deluje na 
žogo. Torej vedo, v kateri smeri deluje vzgon, a ne upoštevajo sile teže. Desetina 
učencev pa meni, da je sila roke po velikosti enaka sili teže, torej ne razumejo pojma 
vzgona. V obeh delih naloge je polovica učencev uporabila enoto N. Presenetljivo pa 
je, da je v a) delu naloge petina učencev uporabila enoto kg/dm3 oziroma vse možne 
kombinacije kg in dm3, ko so računali neko številko iz danih podatkov. V delu b) pa je 
isto enoto uporabilo le 3 % učencev. Torej učenci, ki so izračunali nekaj 
nesmiselnega iz danih podatkov, niso ostali zvesti temu sistemu oziroma ne poznajo 
enot [13]. To potrjuje izsledke NPZ o precejšnjih težavah pri računanju z enotami.  

Koncept sile vzgona je zelo zahteven za učence in maloštevilni ga znajo uporabiti v 
novih situacijah, prav tako izračun sil iz ravnovesja sil. Naloga je sicer uvrščena med 
naloge 2. kognitivnega nivoja, a spada ob razmisleku, da je vzgon za učence tako 
zelo zahteven, da je zanje vsaka od že obdelane situacije malenkost drugačna 
situacija povsem nova, verjetno med naloge 3. kognitivnega nivoja. Tema je 
zahtevna in bi zahtevala več časa, da se utrdi. Žal tega časa ni, vzgonu in plavanju je 
v učnem načrtu namenjeno največ 2 do 3 ure. Ker se vzgon ne pojavlja drugje (kot 
se, na primer, sile pojavljajo skozi celotno fiziko: pri delu, pri tlaku in vzgonu, tudi pri 
elektrostatikiS), ga učenci ne utrdijo. Velik problem povzroča učencem tudi 
reševanje strukturiranih nalog iz katerega koli področja in računanje z enotami. 
Ker do sedaj ni bilo podobnih nalog iz vzgona, ne moremo primerjati uspešnosti na 
tem področju z uspešnostmi na preteklih preizkusih. 

Tudi pri tej nalogi problem ni v formulaciji besedila, temveč v visoki zahtevnosti 
naloge. 
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3.8 Primer 8: leto 2012, naloga 15 c 

 

Slika 32: Naloga 15, leto 2012 [11]. 

 

Naloga je iz področja energije in dela. Napovedi za vse tri dele nalog so bile 
precenjene, kar pomeni, da PK pričakuje višjo uspešnost pri poznavanju energije in 
energijskih pretvorb glede na poudarjeno vlogo te snovi v učnem načrtu.  
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Podrobno analiza naloge je v diplomskem delu opravila A. Porenta [10]. Vsebinsko 
analizo povzemam po njenem diplomskem delu. 

Iz analiziranega vzorca reševanih nalog sledi, da jee samo 9 % učencev odgovorilo 
pravilno, da je razlog, da vagonček ne bi pripeljal do točke D, v silah trenja in upora 
[10]. Napovedi PK so bile zelo optimistične (70 %), saj del c) naloge na prvi pogled 
ne zahteva kompleksnejšega razmisleka, kakor tudi nobenega računanja. Analiza 
podrobnih odgovorov pove, da 8 % učencev sploh ni odgovorilo na vprašanje [10]. 

Nepravilne odgovore lahko po izsledkih v [10] razdelimo v tri kategorije: 

• učenci niso navedli razloga, zakaj vagonček ne bi imel dovolj energije, 
ampak so v odgovoru zgolj ponovili trditev, da »Vagonček nima dovolj 
energije« (ker je že vso porabil;  energija se pretvori iz kinetične v 
potencialno, ta pa ne poganja vozička...) 

• učenci so razlog za premalo energije vagončka povezali s premajhno 
hitrostjo (oziroma zaletom). 

• med ostalimi odgovori najdemo odgovore, da je klanec prestrm, da je 
točka C previsoko, da na vagonček ne deluje dovolj velika sila, da 
vagonček nima dovolj energije zaradi gravitacije... 

Del c) naloge 15 je reševan celo slabše kot del b) te naloge, ki je zahteval izračun 
pretvorbe energije, kar je za večino učencev trd oreh.  

Učni načrt sicer predvideva poudarek na spoznavanju različnih energij in njihovih 
pretvorb, a očitno učenci tega ne znajo konkretno uporabiti. Pri delu c) se učenci ne 
zavedajo vzroka za izgube energije, najbrž tudi ne znajo uporabiti zakona o ohranitvi 
energije. Očitno trenutno pri obravnavi pretvorb energij ni dovolj poudarka na izgubah 
energije oziroma učenci pri obravnavi izreka o kinetični in potencialni energiji ne 
razmišljajo o izgubah [10]. 

Iz vidika učiteljevega dela lahko tako sklepamo, da je vredno več časa nameniti temu 
področju, analizam konkretnih primerov in pogovorom o idealnih in realnih energijskih 
pretvorbah energij, kjer se del energije vedno pretvori v notranjo energijo zaradi sil 
trenja in upora. 

Sicer formulaciji naloge ni kaj očitati, a obstaja možnost, da učenci niso dovolj 
pozorno brali besedila. Več kot  tretjina odgovorov pri delu c) v vzorcu, ki je analiziran 
v [10] je bila ponovitev vprašanja v trdilni obliki (vagonček nima dovolj energije), kar 
bi lahko bil odgovor na vprašanje »Zakaj vagonček ne bi pripeljal do točke D?«. Torej 
učenci niso razlikovali med vprašanjema »Zakaj nima dovolj energije, da bi pripeljal 
do točke D?« in »Zakaj ne bi pripeljal do točke D?«. Delni vzrok za slabo reševanje je 
torej lahko tudi nepozorno branje vprašanja oziroma slabo razumevanje vprašanja. 
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3.9 Primer 9: leto 2014, naloga 9 
 

 

Slika 33: Naloga 9, leto 2014 [11]. 

 

Kljub temu, da je 9. naloga 1. kognitivne stopnje, jo je rešilo samo 10 % učencev. To 
po mnenju PK nakazuje, da za večino učencev velja, da si vsaj astronomskih 
faktografskih podatkov ne zapomnijo ali se jih morda niti ne trudijo naučiti [6]. Tudi 
pregled učbenikov pokaže, da je to dejstvo omenjeno bolj mimogrede in učenci nanj 
morda niso pozorni. 

Pri analizi izbire različnih odgovorov bode v oči dejstvo, da učenci praktično niso 
izbirali odgovora D in so v zelo majhnem deležu izbrali odgovor C, saj so očitno 
razpoznali oba odgovora kot najmanj verjetno pravilna. Tako je velika večina izbirala 
med odgovoroma A in B in se večinsko odločila za B [12].  

Iz tega lahko sklepamo, da učenci poznajo najpomembnejša astronomska odkritja in 
znamenite astronome, le da odkritij in astronomov ne povezujejo pravilno med seboj. 
Ker si je večina verjetno zapomnila zgodovinski pomen heliocentričnega modela 
vesolja, se jim je zdel ta odgovor najverjetnejši.  

Slabega reševanja tudi pri tej nalogi ne gre pripisati nerazumljivosti besedila, temveč 
neznanju iz tega področja. Naloga ima nizek indeks diskriminativnosti, kar pomeni, 
da slabo ločuje med bolj in manj uspešnimi učenci. Razen najbolj uspešnih učencev 
so reševali nalogo vsi učenci z zelo podobno uspešnostjo (Slika 34). 
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Slika 34: Pričakovana krivulja ICC za nalogo 9 leta 2014. Sivi krogci predstavljajo 
uspešnost osmih enako velikih zaporednih skupin učencev, razvrščenih po uspehu 
na celotnem preizkusu. Lepo je vidno, da razen najbolj uspešne skupine učencev 
med uspešnostmi preostalih sedmih skupin skoraj ni razlik. Črna črta je tako 
imenovana ICC krivulja, ki predstavlja teoretično porazdelitev uspešnosti posameznih 
skupin učencev glede na statistiko uspešnosti na celotnem preizkusu. (Vir: Ric, 
statistična analiza nalog preizkusa iz fizike leta 2014). 
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3.10 Primer 10: leto 2014, naloga 12 
 

 

Slika 35: Naloga 12, leto 2014 [11]. 

 

Oba dela naloge sta bila zelo dobro reševana, del 12 a) ima  IT = 0,89  pri NTN = 0,6, 
del 12 b) pa malenkost manjši IT = 0,86 pri višjem NTN = 0,7.  

Učenci se morda pred NPZ srečajo z obravnavo strele in tam ob opisu zakasnitve 
groma za bliskom ponovijo dejstvo, da ima zvok določeno končno hitrost, ki je dosti 
manjša od hitrosti svetlobe. Tega se veliko učencev zaveda tudi na podlagi izkušenj 
iz vsakodnevnega življenja.  Ostali ponujeni odgovori očitno niso bili dovolj privlačni, 
da bi učence zavedli in verjetno je bila tudi zato izbira pravilnega odgovora dovolj 
enostavna. Pri obeh delih naloge se učenci lahko oprejo na intuicijo oziroma pretekle 
izkušnje, ki so skoraj dovolj za izbiro pravilnega odgovora. 

 

 

 
 



43 
 

4 Povzetek 
 
S podrobnimi analizami razumevanja fizike pri otrocih lahko izboljšamo pristope in 
metode poučevanja. NPZ je zelo dober merilni instrument, s katerim izmerimo znanje 
fizike vseh devetošolcev v Sloveniji in s tem posredno kvaliteto dela učiteljev. To nudi 
izjemne informacije za nenehno izboljševanje učenja, poučevanja in učnih načrtov. 
Da bi bili preizkusi čim boljši merilni instrument, mora predmetna komisija izbrati 
ustrezna vprašanja in čim bolje predvideti uspešnost odgovorov, da lahko dobro loči 
med različnimi nivoji znanja, ki ga ima povprečna populacija. Kot so člani PK zapisali 
v svojem poročilu, si želijo ločiti med malo, malo manj in malo več znanja, ne pa tako 
dobro med veliko in še več znanja [6]. Zaradi tega razloga je potrebna tudi analiza, 
kje in zakaj so bila pričakovanja uspešnosti prenizka ali previsoka. 

Zanimiv je razkorak med tistim, kar si učitelji predstavljajo, da so se učenci naučili, in 
tistim, kar so učenci dejansko razumeli in znajo tudi uporabiti v različnih situacijah. 
Ker si želimo, da bi učenci resnično razumeli pojave v naravi okoli sebe, moramo 
najti vedno boljše načine, da jim fiziko približamo na način, ki bo najuspešnejši glede 
na generacije učencev, ki so v šolah ta hip in za tiste, ki šele prihajajo. Analize NPZ 
so eden izmed pokazateljev, koliko smo pri tem uspešni. 

Iz grafične analize podatkov napovedanih in izmerjenih indeksov težavnosti je 
razvidno, da je pri večini nalog napoved boljša od izmerjenih rezultatov. Napovedi za 
zadnje leto so sicer bližje meritvam kot prejšnja leta, a je še preuranjeno trditi, da je 
to trend. Zelo je tudi opazno, da so napovedi za manj zahtevne naloge mnogo boljše 
kot za zahtevnejše. Zahtevnejše naloge reši namreč majhen odstotek učencev in PK 
redko napove tako nizke rezultate. Predmetna komisija je do sedaj samo za 10 nalog 
predvidela do 20 % uspešnost reševanja, takih nalog pa je bilo skupaj kar 44. Pri 
večini nalog je bilo odstopanje med IT in NTN precejšnje. Med zahtevnejšimi področji 
za napovedovanje so se izkazala področje dela, energije in toplote, področje tlaka, 
vzgona in gostote, področje sil in zahtevnejša poglavja iz elektrike. Tukaj se učenci 
srečajo z zahtevnimi koncepti, ki verjetno niso dovolj utrjeni. Uspešnost reševanja je 
zato relativno nizka in jo PK težko napove.  

Analizirali smo najbolj odstopajoče naloge, kjer je PK napovedala veliko večjo ali pa 
manjšo uspešnosti od izmerjene in poskušali najti vzroke zanje. Izkazalo se je, da pri 
nobeni od teh nalog ni bilo problematično razumevanje besedila oziroma formulacija 
naloge, temveč neznanje učencev, ki ga PK ni predvidela. Učencem delajo 
preglavice strukturirane naloge ne glede na področje, kjer srečajo take naloge, in 
uporaba enot oziroma računanje z njimi. Kjer so potrebni sklepi na podlagi 
zahtevnejših fizikalnih konceptov, je uspešnost vedno pod pričakovanji. Izstopa 
ugotovitev, da je uspešnost reševanja nalog, ki zahtevajo pomnjenje dejstev, 
velikokrat majhna, čeprav so to naloge 1. kognitivne stopnje in zato PK tukaj 
pričakuje večjo uspešnost. Eden od pomembnih dejavnikov pri nalogah, kjer je 
izmerjena uspešnosti dosti večja od napovedane, je videti možnost, da se da 
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določeno nalogo rešiti intuitivno z opiranjem na izkušnje iz vsakodnevnega življenja. 
Pri vseh dosedanjih analizah se je izkazalo, da učenci NPZ jemljejo resno in se 
potrudijo po svojih najboljših močeh kljub dejstvu, da le-ta ni ocenjen s šolsko oceno 
in učenci za uspešnost reševanja niso niti nagrajeni niti kaznovani pri samem pouku. 
To je dober znak, da učenci sprejemajo NPZ morda tudi kot samoevalvacijo in da je 
videti, da konstruktivno sodelujejo v tem procesu izboljševanja učnih poti. 

Iz hitrega pogleda na porazdelitev izmerjenih uspešnosti glede na napovedane 
uspešnosti bi lahko celo rekli, da bi bilo potrebno napovedi predmetne komisiji 
zmanjšati v povprečju za 15 do 20 %, da bi bile bolj natančne. Seveda so variacije 
meritev glede na napovedi tako velike, da taka pavšalna rešitev ne more biti pravilna. 
Res je tudi, da napovedi nikoli ne morejo biti povsem točne, saj sicer testov niti ne bi 
rabili. S časom, ko bodo izkušnje bogatejše in banka podatkov večja, bodo tudi 
napovedi natančnejše. Tako bo tudi »merilni instrument« natančnejši in bo nudil več 
kvalitetnejših informacij vsem vpletenim, učencem, staršem, učiteljem in drugim 
strokovnjakom, zadolženim zato, da se naš šolski sistem razvija v pravo smer. 
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